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Karjalan Poikien Kilta perustettiin 12.9.1956
Karjalan Talon kaksoiskabinetissa. Perustavassa
kokouksessa oli läsnä muun muassa lähiympäristön joukko-osastojen, sotilaspiirin, reserviupseeripiirin, reservialiupseeripiirin ym. maanpuolustusasioista kiinnostuneita henkilöitä.
Vuosikymmenten saatossa killan sääntöjä
on mukautettu toiminnan – ja ympäröivän
toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.
Kilta toimii Pohjois-Karjalassa eri maanpuolustusjärjestöjen alueellisena yhteistyöelimenä.
Killan toiminta tapahtuu pääasiassa jäsenyhteisöjen nimissä. Säännöissä todettiin myös
killan voivan ottaa kantaa turvallisuus- ja
maanpuolustusasioissa. Samoin säännöt antoivat mahdollisuuden osallistua maakunnan
nuorison maanpuolustusvalistustoimintaan
järjestämällä eri nuorisotilaisuuksia ja kouluihin
esitelmäapua.
Vuonna 1988 vuosikokous hyväksyi säännöt
joissa todettiin killan toteuttavan tarkoituksensa
yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm.
pitämällä yhteyttä puolustusvoimiin ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin ja muihin
yksiköihin järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia,
esitelmä - ja juhlatilaisuuksia sekä retkiä ja
kilpailuja.
Nykyisten sääntöjen mukaan varsinaiseksi
äänivaltaiseksi jäseneksi voi päästä rekisteröity
maanpuolustusjärjestö tai vastaava oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenmäärä 31.12.2009 oli 31
jäsenjärjestöä.

Toiminta
Killan historia pitää sisällään monia värikkäitä
ja muistorikkaita tapahtumia joista voitaneen
mainita alkutaipaleen yhtenä toimintamuotona
nuorison maanpuolustustahdon ja - hengen
kehittäminen esitelmä –ja puhetilaisuuksina,
koululaisten varuskuntavierailut, suunnistusja ampuma-kilpailut ja ohjelmalliset tanssitilaisuudet.
Karjalan Pojat - lehden toimituskunnan
avustaminen, taloudenhoito ja painatusvastuu
kuuluivat killan alkuvuosien toimintoihin
kunnes vastuut siirrettiin reserviläisjärjestöjen
hoidettavaksi.
Muistomerkki – ja patsashankkeissa kilta on
ollut aktiivinen toimija vuosien saatossa.
Karjalan Sotilassoittokunnan lakkautussuunnitelmat vuonna 1992 sekä huoli PohjoisKarjalan Prikaatin ja Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin lakkauttamisesta vuonna 2004
saivat maanpuolustusväen takajaloilleen
Pohjois-Karjalassa. Näissä molemmissa
hankkeissa torjuntataistelujen käynnistäjänä oli
Karjalan Poikien Kilta.
Eletäänkö vuonna 2010 aikaa jolloin killan on
taas syytä valmistautua torjunta-taisteluun oman
joukko-osastonsa puolesta? Aika näyttää.

Poluilla ja parketilla

Nykyisin toiminta on vakiintunut kolmeen
merkittävään tapahtumaan vuosittain. Elokuun
lopussa pidettävä Jotos toteutettiin ensimmäisen
Oltermannit ja kiltajääkärit
kerran vuonna 1973. Itsenäisyyspäivän juhlatanssiaiset on järjestetty perinteitä kunnioittaen
Kunniajäseniä ovat Oltermannit ja kiltajääkärit.
Killan hallitus pyytää vuosittain jäsenjärjestöjen vuodesta 1967 lähtien. Perinteeksi muodostuneet
palkitsemiset, korkeatasoiset esitykset, vanhat
esityksiä kiltajääkäreiksi ja palkitseminen
tanssit, maittava illallinen, ryyditettynä Karjalan
tapahtuu vuosittain itsenäisyyspäivän iltaSotilassoittokunnan musiikilla ei jätä ketään
juhlassa.
kylmäksi. Illan aikana pidettävät arpajaiset
Oltermanniksi voidaan sääntöjen mukaisesti
muhkeine palkintoineen on merkittävä osa killan
kutsua Pohjois-Karjalan Prikaatin ja PohjoisKarjalan Rajavartioston komentaja sekä Pohjois- taloutta. Yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan
Aluetoimiston kanssa kilta järjestää vuosittain
Karjalan Aluetoimiston-päällikkö. Oltermanni
tulevan vuoden maanpuolustustapahtumien
saa virkatehtävänsä hoitamisen ajaksi haltuunsa
yhdentämistilaisuuden.
oltermanninsauvan joka hän luovuttaa pois
Työtä nuorison ja lasten suuntaan kilta toteutti
tehtävän päättyessä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua kunnia- vuonna 2009 järjestämällä jouluaiheisen
piirustuskilpailun Tohmajärven alakoulujen
jäsen, mikäli hän on toiminut hallituksen
oppilaille. Piirustuksia saatiin yli 80 kappaletta
puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajia voi
joista parhaat palkittiin ja kaikki piirustukset
olla vain yksi kerrallaan. Nykyinen killan
matkasivat killan joulutervehdyksissä
kunniapuheenjohtaja on Harri Hentunen.
jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille.
Tänä vuonna kilpailutyöt, lisättynä
Hallitus
veteraanitervehdyksellä, tulevat Kylmäojan
koulun oppilailta Kontiolahdesta.
Killan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja
Suurten juhlatapahtumien järjestelyt on
ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valitaan
usein uskottu Karjalan Poikien Killan
toimikaudeksi joka päättyy vuosikokouksen
vastuulle. Näistä hyvinä esimerkkeinä
loppuun. Hallituksen jäsenet, 8-12 kappaletta,
valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten ovat valtakunnalliset Torjuntavoittojen 60vuotisjuhlajärjestelyt vuonna 2004 sekä
että puolet heistä eroaa vuosittain.
torjuntavoittojen 65 -vuotisjuhlat yhdessä 14.
Vuoden 2010 puheenjohtajaksi on valittu HarDivisioonan perinneyhdistyksen Ilomantsin
ri Norismaa ja varapuheenjohtajiksi Liisa
alaosaston kanssa vuonna 2009.
Itä-niva ja Juha Rytkönen. Varapuheenjohtajat
Karjalan Poikien Killan ylimpänä päätöksen
toimikuntineen vastaavat killan kahden päätekijänä on vuosikokous jossa äänivaltaisina
tapahtuman jotoksen ja itsenäisyyspäivän
osallistujina ovat jäsenjärjestöjen edustajat.
juhlatanssiaisten järjestelyistä. Hallitukseen
Hallitus toteuttaa käytännössä vuosikokouksen
jäseniä jäsenjärjestöistä on valittuna yhdeksän.
tekemät päätökset. Voit vaikuttaa killan
Historiaa tehtiin vuonna 2009 vuosikokouksen
toimintaan liittymällä jäseneksi johonkin
valitessa ensi kertaa naisen killan
jäsenjärjestöistä ja olemalla sen aktiivinen
varapuheenjohtajaksi. Valittu henkilö oli Inkeri
toimija.
Laukkanen.
Teksti: Seppo Hyttinen KPK sihteeri
Lähde: Pekka Ripatti-Harri Hentunen, Karjalan
Poikien Kilta ry. 1956- 2006
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Partio suorittamassa rastitehtävää vuoden 2009 Jotoksella. Kuva: Killan arkisto

