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KALENTERI 2017

Tervehdys alkukesään,

TIEDOTTAJAN PALSTA

Pe 9.6. ”Nuku rauhassa, Suomi” -tapah-
tuma, Pikku-Vesijärvi. PV:n kalustoesitte-
ly ja ”MILJAZZ -tapahtuman” kaltainen
tilaisuus.

La 10.6. klo 12 Kesäkauden avajaiset
ja kuukausikokous Yhteismajalla. Kesä-
kausi avataan taas rempseästi sau-
noen, briiffaten ja huutokaupaten.

La–su 17.–18.6. klo 10–16 Wanha Willlähti,
Villähde. PHRT mukana tapahtumassa.

Ma 3.7. klo 17 heinäkuun kuukausiko-
kous. Kokous hoidetaan maanantain
saunavuoron yhteydessä.

7.–9.7. Sulkavan Suursoudut, Sulkava.
Mukana SRTL:n joukkue.

12.7. klo 12 Lettukestit, Yhteismaja.
Mukaan Veteraanien kanssa lettuja
syömään.

Ke 19.7. klo 12 Makkarakestit, Yhteis-
maja. Tule mukaan yhdistyksen järjes-
tämään tilaisuuteen veteraaneille.

28.–30.7. SRTL:n kesäpäivät, Tahko.
Pohjois-Savon Rauhanturvaajat
järjestää.

La 5.8. Kesäretki Marskin majalle ja
IT-museoon. Ilmoittaudu sitovasti vii-
meistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ma 7.8. klo 17 Kuukausikokous. Elokuun
kuukausikokous taas maanantaisen
saunan yhteydessä.

Ke 9.8. klo 12 Hiljainen iltapäivä, Yhteis-
maja. PHRT:n jäsenet tervetulleita.

La 12.8. SRTL:n Falling Plates -ammun-
nat, Kajaani. Kainuun rauhanturvaajat
hoitaa yhdessä KaiPr:n kanssa.

La 19.8. Viiden yhdistyksen tapaaminen,
Lahti (Kilpiäinen). PHRT järjestää tänä
vuonna tämän perinteisen tapahtuman.

La 26.8. ResUL:n Falling Plates, Mikkeli.
Mukaan ampumaan.

Ti 5.9. klo 18 Kuukausikokous, Upseeri-
kerho. Vierailijana Rauhanturvaajaliiton
vertaistukikoordinaattori Timo Ryhänen.

La 9.9. klo 17 Järjestyksenvalvojan ker-
tauskurssi. Tarkoitettu kortin omaaville.
Kahdeksan tunnin kurssi. Kurssinjoh-
taja Ari Kahrola, 040 7084990,
ari.kahrola@huurre.com.

Ma–ti 11.–12.9. Veteraanikeräys, Lahti.
Tukikohtana Upseerikerho, alkaen klo
16.30, tarvitaan runsaasti autoja kul-
jettamaan varusmiehiä keräyskohteisiin.

29.9.–1.10. Rauhanturvaajaristeily.
Tarkempaa tietoa tapahtumasta ja
ilmoittautumisesta Mähösen Arilta,
044 5564261.

17.–26.11. Järjestyksenvalvojan perus-
kurssi. 32 tuntia, Kurssinjohtaja Ari
Kahrola, 040 7084990,
ari.kahrola@huurre.com.

Jäät järvistä pois ja
jäätelöt tilalla...
Talvi urakoitiin MM-
kisojen sekä monen

muun työn parissa, joista
jälleen kerran suuret kiitok-
set kaikille.

Viimeisin ponnistus,
erittäin mieluinen sellai-
nen, oli kansallinen Vete-
raanipäivä, jossa saimme
muodostaa kunniakujan
Svr-kunniamerkillä palki-
tuille veteraaneille sekä

presidenttiparille. Jäsen-
määrämme nousi edelleen
viime vuonna ja sama
suuntaus on jatkunut myös
alkuvuodesta.

Kesä tulee olemaan
tarjonnaltaan monipuoli-
nen. Talkoitakin on sekä
tietysti 10.6. kesäkauden
avajaiset. Edellisenä päivä-
nä 9.6. järjestetään ”Nuku
rauhassa” -tapahtuma Pik-
ku-veskulla, PV:n kalusto-
näyttelyineen ja soittokun-

Rauhanturvaajien risteily 30.9.–1.10.2017
Hinta: Hyttivalinnasta riippuen 43–115 euroa.
Tarkista yksityiskohdat nettisivuiltamme www.phrt.fi

Matkan maksaminen: 28.8.2017 mennessä tilille FI 14 4212 1220 0034 16.
Laita viestiosaan nimesi ja tieto ”Risteily”.

Ilmottautuminen: Ari Mähönen, 044 5564261, arttu1961@gmail.com

tineen. Kesäretki tehdään
elokuussa, eli jokaiselle jo-
takin.

Hyvää kesää kaikille.
TV PJ

ä i j ä t - H ä m e e n
Rauhanturvaajat
ry:n legendaari-
nen kesäkausi on

täynnä tapahtumia. Kaikki
alkaa tietenkin kesäkau-
den avajaisista lauantaina
10.6. klo 12. Paikalle voi
kyllä tulla jo klo 11, sillä sii-
tä lähtien Selosen Markun
huutokauppatavara on tar-
kasteltavissa. Paikkana on
taas perinteisesti Sotales-
kien ja -veteraanien Yhteis-
maja Kilpiäisissä.

Ohjelmaa riittää, kuten

aina. Lipunnoston jälkeen
pidetään kesäkuun kuu-
kausikokous ja sen jälkeen
päästetään Markku irti.
Huutokauppakeisarimme
huudattaa väkeä ennennä-
kemättömällä tavalla, se

on varmaa (käteistä rahaa
mukaan).

Sitten tietysti saunotaan
ja syödään hyvin. Killit
esiintyvät, tietty. Ja varmas-
ti tanssimusiikkiakin saa-
daan illan mittaan niille,
joiden tanssikenkä vipat-
taa.

Varsinkin te uudet yhdis-
tyksemme jäsenet: nyt on
hieno mahdollisuus pääs-
tä mukaan joukkoon tum-
maan! Ei muuta kuin kivit-
täjä päähän ja Kilpiäisiin!

Kesäkausi alkaa – kaikki mukaan 10.6.

P
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äijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry:n
kuukausikokouk-
set ovat vuoden
2017 alusta alka-

en jatkaneet suosiotaan. Pai-
kalle tullaan nyt yhä innok-
kaammin.

Viidenkymmenen jäsenen
osallistujamäärä ylittyy jo ko-
kouksessa kuin kokoukses-
sa. Toki alkuvuodesta kuu-

kausikokoukset vetivät pai-
kalle MM-kisojen talkoopo-
rukkaa, sillä kisaohjelma ja
toiminnan perusteet käsitel-
tiin kokousten yhteydessä.
Silti kasvanut yhdistyksen jä-
senmäärä korreloi kokousvä-
en kasvun kanssa aivan loo-
gisesti.

Alkuvuoden kokouksissa
on palkittu runsaasti väkeä,
kuten tapoihin kuuluu. Synty-

Kuukausikokoukset
mäpäiviä on vietetty ja kirjo-
jakin esitelty.

Kuukausikokouksen pe-
rusperiaate säilyy joka tapa-
uksessa entisellään. Siellä
päivitetään kalenteri, tiedote-
taan jäsenistölle uusimmista
tapahtumista ja talkoista ja
tavataan taas barettiveljet ja
-siskot vanhassa messi-illan
hengessä.

Kesäkautena kokoukset

pidetään Veteraanien yhteis-
majalla Kilpiäisissä. Kesä-
kuun kokous pidetään kesä-
kauden avajaisten yhteydes-
sä lauantaina 10.6. klo 12
alkaen.

Erityisesti te uudet jäsen-
emme: tervetuloa mukaan!

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Huhtikuun kuukausikokous alkamassa.

ovat nyt suositumpia kuin koskaan!

P

Pirkkoa muistettiin... Jäärää muistettiin. Kassu palkittiin.
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T arina sai alkun-
sa, kun Päijät-
Hämeen Rau-
hanturvaajat ry
pyydettiin mu-

kaan Salpausselän kisoi-
hin 2016 mäkikilpailuihin
hyppyrien ylämäkien kun-
nossapitoon. Kuten yhdis-
tyksen väki hyvin tietää,
hyppyrin ylämäki on uuden
tekniikan vuoksi pidettävä
kilpailussa lumettomana.
Lumisateen sattuessa
uusi lumi on poistettava
heti. Teknisesti työ teh-
dään lehtipuhaltimilla. Ja
tähän työhön PHRT:n tal-
koolaiset kouluttautuivat
ja hoitivat sitten pestinsä
kiitettävästi.

Kuten arvattavissa oli,
homma ei suinkaan jäänyt
tähän. Jo 2016 kisojen jäl-
keen oli alustavaa puhet-
ta siitä, että yhdistys tulisi
töihin Lahden MM-kisoihin
2017. Kyse olikin nyt lähes
kaksiviikkoisesta työru-
peamasta. Se pisti toki tal-
koolaiset miettimään.
Kuinka porukka löytäisi
ensinnäkin aikaa tuossa
määrin vain talkootyöhön?
Löytyisikö tarpeeksi va-

MM 2017 – PHRT:n voimannäyte
paaehtoisia?

Tammikuussa 2017
näytti sitten jo selvältä,
että jostain ne tekijät oli-
vat löytyneet. PHRT:n ”pu-
hallinorkesteri” hoiti maa-
ilmancupin mäkihypyn
osakilpailun mäkien kun-
nossapidon, ja hienosti
meni taas.

Itse kisat olivat melkoi-
nen ponnistus. ”Puhallin-
orkesterin” oli oltava kah-
denkymmenen puhaltajan

vahvuudella paikalla kaik-
kien mäkikilpailujen ajan.
Vuorottelulla saatiin asia
melko hyvin tasattua, mut-
ta silti venymistä tarvittiin.

On myös huomattava,
että tässä ei ollut vielä
kaikki. PHRT:n jäseniä
osallistui myös mm. järjes-
tyksenvalvontaan ja esi-
merkiksi kuljetuksiin. Mel-
koinen setti, jonka palkki-
ona tekijät saivat lähinnä
hyvän mielen. Toki yhdistys

sai kassaansa työstä mu-
kavan potin.

Kisoista jäi muistoksi
myös hauskoja tarinoita.
Urheilutoimittaja Hannu-
Pekka Hänninen selosti
vielä maailmancupissa,
että puhallinorkesterissa
olisi vain miehiä. Asia kor-
jattiin nopeasti.

– Näin, kun Hänninen
käveli vastaan huoltoalu-
eella vähän sen jälkeen,
kun oli maininnut puhallin-
orkesterin olevan koottu
vain miehistä. Sapetti sen
verran, että pysäytin kuu-
luisan urheilutoimittajan ja
huomautin, että porukas-
sa on myös kolme naista.
Hänninen hieman häkeltyi,
mutta lupasi korjata mo-
kansa. Seuraavassa selos-
tuksessa asia sitten olikin
kunnossa, yksi puhallinor-
kesterin naisista, Maarit
Hiltunen, kertoo naures-
kellen.

Saapa nähdä keikkuvat-
ko yhdistyksemme puhal-
tajat seuraavissakin ki-
soissa yläilmoissa.

Puhaltajat käskynjaolla.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN,

MARKKU SELONEN
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1 Työvälineet kuntoon.
2 Puhaltajat duunissa.
3 Puhaltajat tauolla.
4 Hänninen käskynjaolla.
5 Sepon enkelit.
6 PHRT mukana myös järjestyksenpidossa.
7 Eero kuljetushommissa.
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P äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
järjesti perinteisen talviriehansa
11.3. Siikaniemessä. Paikalle saa-
pui kaikkiaan 51 barettia ja heidän
vierastaan.

Tapahtuman ohjelmaan kuuluivat jälleen
kaikki olennaiset riennot. PHRT:n pilkkikilpailu
oli tietysti yksi riehan keskipisteistä. Tällä ker-
taa aina tiukka kisa päätyi seuraaviin tuloksiin:

Miehet: 1. Olli Mielonen 219 g, 2. Eero Täh-
känen 216 g, 3. Matti Sinkkonen 207 g.

Naiset: 1. Eija Koponen 192 g, 2. Maija Sink-
konen 187 g, 3. Maija Tähtinen 167 g.

Suurin kala: Matti Sinkkonen 207 g.
Pienin kala: Antero Simola 17 g.
Päivää jatkettiin sitten tietenkin saunomal-

la, grillaamalla ja lapset pääsivät myös riehaa-
maan. Päivän päätteeksi jaettiin hienot palkin-
not.

Ensi vuonna taas uudestaan.

Talvirieha 2017

Junioripilkkijä.
Senioripilkkijä.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Talviriehaajat... Rillataan...

Punnitus on tarkkaa hommaa...
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K uten niin monesti aikaisemmin, Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry osallistui muiden Päijät-Hämeen maanpuo-
lustusjärjestöjen ja Veteraanien kanssa talvisodan päät-
tymisen muistojuhlallisuuksiin Lahdessa ja muissa ym-
päristökunnissa.

Keskeinen tilaisuus vietettiin jälleen Ristin kirkolla Lahdessa. Lah-
den kaupungin, puolustusvoimien ja eri järjestöjen edustajat ryh-
mittyivät Vapauden Hengettären patsaalle.  Puheen, kunnianosoi-
tusten ja seppeleiden laskun jälkeen joukot poistuivat.

Talvisodan päättymisen muistopäivä on yhdistyksellemme tärkeä
osa yhteisten tapahtumien ketjua. Haluamme olla mukana kunni-
oittamassa Veteraanien saavutuksia. Nyt ja tulevaisuudessa.

TEKSTI: JARMO LAINE. KUVAT: MARKKU SELONEN

13.3.  – Perinteet jatkuvat

Ollin johdolla paikalle.

Baretit mukana rintamassa. Soitto soi.

Seppeleet. Vapauden hengetär ja liput.
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äijät- Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n kevätko-
kous järjestettiin poik-
keuksellisesti Henna-
lassa Lääkintämuseol-

la. Alun perin Upseerikerholle suun-
niteltu kokous siirrettiin museolle
tilakysymysten vuoksi. Tämä ei kui-
tenkaan haitannut menoa miten-
kään. Ennen kokousta oli jälleen
mahdollisuus tutustua ainutlaatui-
seen museoon ja moni tekikin niin.

Kevätkokous sujui rutiinilla
Kokouksessa päätettiin mm. vuo-

den 2016 hallituksen tili- ja vastuu-
vapaudesta. Vastuuvapaus myön-
nettiin. Itse asiassa yhdistyksen ta-
lous on viime vuosina ollut erinomai-
sessa kunnossa. Puheenjohtaja
esitteli myös vuoden 2017 talous-
arvion. Hyvältä näyttää edelleen.

Kokouksessa valittiin myös Päijät-
Hämeen Rauhanturvaajat ry:n vuo-
den 2016 rauhanturvaaja. Hallitus
oli päättänyt, että tänä vuonna ei ko-
koukseen tuotaisi valmiita esityksiä,
vaan valintaan mentiin jäsenistön
esitysten perusteella. Lopulta vuo-
den rauhanturvaajaksi valittiin sih-
teerimme Matti Saira.

Varsinaisen kokouksen jälkeen
väki siirtyi rakennus 5:n saunalle.
Siellä briiffaus jatkui perinteiseen
tapaan. Saunominen taisi jatkua
varsin myöhään, sillä seuraavan päi-
vän kalastuskilpailuun ei lähtijöitä
löytynyt aamulla aivan odotetusti…

P

Kokoukseen saapuvaa väkeä.

Porukka paikoillaan. Talkoovastaavalla on asiaa.

PHRT:n vuoden 2016 rauhanturvaaja on
Matti Saira.

Herra puheenjohtaja….
TEKSTI: JARMO LAINE

KUVAT: MAARIT HILTUNEN
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ahti oli Veteraa-
nipäivälle luon-
nollinen paikan-
valinta, sillä en-
simmäinen vas-

taava tapahtuma järjestet-
tiin 30 vuotta sitten myös
Lahdessa. Veteraanita-
pahtumia tietenkin jatke-
taan edelleen. Tällaista
spektaakkelia ei kuiten-

kaan enää järjestetä.
Päijät-Hämeen Rauhan-

turvaajat ry oli tietenkin
mukana tapahtuman eri
vaiheissa. Baretit hoitivat
aluksi palkitsemistilaisuu-
den järjestyksenvalvon-
nan. Tulijoille järjestettiin
myös kunniakuja, jota reu-
nustivat rauhanturvaajat.
Baretit lisäksi ohjasivat,

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4.2017 Lahdessa
Presidentin puhe kosketti

L

Veteraaneja autetaan – aina.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Kunniakuja. Juhlan loistoa.

auttoivat ja opastivat Vete-
raaneja tapahtuman eri
vaiheissa.

Lahden kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja
Mika Kari toi tilaisuuteen
kaupungin tervehdyksen.
Ohjelman kohokohta oli
tasavallan presidentti Sau-
li Niinistön koskettava
puhe.

Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry tulee jatkossa-
kin toimimaan täysin sydä-
min sotiemme Veteraani-
en tukemisessa ja autta-
misessa. Se on kunniateh-
tävämme.

Veteraanipäivän baretit.
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Vuonna 2011 Teppo
Suikkari, vanha faitte-

ri, sai idean. Olisipa hienoa
koota yhteen rauhanturvaaji-
en omia tarinoita kaikilta vuo-
sikymmeniltä ja kaikista ope-
raatioista ja painaa ne kan-
sien väliin. Siitä lähti liikkeel-
le työ, jonka tuloksena ilmes-
tyi lopulta kaksi paksua teos-
ta: Alhaalla 1 ja Alhaalla 2.
Materiaalia tuli lopulta niin
runsaasti, että se oli pakko
jakaa kahteen kirjaan.

Alhaalla kirjojen julkaisuti-
laisuus pidettiin 1.4.2017
Lahden Upseerikerholla. Kir-
jojen toimituskunta, faitterit
Teppo Suikkari, Voitto Kivihar-
ju ja Jussi Tuominen, näytti-
vät kukin varsin helpottune-
ilta, toisaalta myös onnellisil-
ta, kuten aina äidit ja isät, jot-
ka näkevät lopulta oman bei-
binsä syntymän. Kirjojen syn-

tyyn on vaikuttanut todella
laaja joukko ihmisiä. Kirjoit-
tajia on yhteensä noin 80.
Lisäksi apuna on ollut lukui-
sia joukko avustajia. Operaa-
tioiden esittelyt on pääosin
kirjoittanut Heikki Holma.

Vesa Tammisen kaunis
taittotyö herättää kysymyk-
sen toimituskunnalle: Miksi
kirjaan on valittu niin paljon
värikuvia ja värisivuja, sillä
värisivut nostavat olennai-
sesti kirjan hintaa?

– Tässä tapauksessa ei
muuta ratkaisua ollut. Upeat
kuvat ansaitsivat tulla osak-
si tarinoita, Teppo Suikkari
vastaa.

Suikkari on oikeassa. Kir-
jat ovat kerta kaikkiaan mah-
tava kokonaisuus.

Ne ovat lukukokemuksina
pysähdyttäviä. Tarinoiden
monipuolisuus ja -muotoi-
suus ällistyttävät. Jokaisen
rauhanturvaajan must. Fait-
teri suosittelee! Toimituskun-
nalle 10+ historiallisesta
työstä.

Kirjoja löytyy tällä hetkellä
nettikaupoista. Hinnat vaihte-
levat. Tässä muutamia vaih-
toehtoja: Books on Demand
(kustantaja): Alhaalla 1:

Ainutlaatuinen projekti
on nyt maalissa!

Alhaalla…

54,90 €, Alhaalla 2: 60 €. Ad-
libris: Alhaalla 1: 48,30 €,
Alhaalla 2: 52,60 €. Booky:
Alhaalla 1: 47 €, Alhaalla 2:

50,60 €. Kirjat on julkaistu
myös e-kirjoina.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: JARMO LAINE

Toimituskunta: Teppo Suikkari (vas), Jussi Tuominen, Voitto
Kiviharju.

Julkkarien vieraita keskustelemassa.
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com
puh. 0400 716920

Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com
puh. 040 7590115

Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi
puh. 0500 499763

Tiedottaja:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi
puh. 0400 603869

Valokuvaus, ilmoitukset, matkailutoimikunta:
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com
puh. 040 5021141

Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta:
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262

Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795

Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com
puh. 040 5691510

Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistooimikunta,
projektivastaava:
Ari Mähönen, arttu1961@gmail.com
puh. 044 556 4261

Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Kari Hutri, kassuhutri@gmail.com
puh. 045 8782182

Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Matti Rossi, puh. 040 7216337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n
hallituksen eri toimikuntiin ja tehtäviin
nimeämät muut toimihenkilöt
Rahastonhoitaja:
Heikki Saxberg, hessu.saxberg@luukku.com
puh. 040 7220355

Aatteellinen toiminta:
Jari Rissanen, jari.tapio@phnet.fi, puh. 040 8460902

Myyntiartikkelit:
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360

Palkitsemistoimikuntaan kuuluu myös:
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127

Talkootoiminta:
Seppo Toivonen, seppo.toivonen@phnet.fi
puh. 050 3092232

Veteraanitoiminta:
Pertti Vesenterä, pertti.vesentera@phnet.fi
puh. 050 3618420

Kalevi Väisänen, kalevi.vaisanen@gmail.com
puh. 040 5940164

Olli Mielonen, olli.mielonen@hotmail.com
puh. 050 582 2038 (Veteraanimajan yhteyshenkilö)

Liikunta- ja huvitoimikuntaan kuuluvat myös:
Veikko Makkonen, makkoukko@gmail.com
puh. 040 5244339
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360
Erkki Juvonen, puh. 040 8672715
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Tänä vuonna kesäretki suuntautuu IT-museoon
Hyrylään ja Marskin majalle Lopelle. Matkan
hinta on 48,50 €. Hinta sisältää bussikuljetuk-
sen, kahvit ja opastuksen Hyrylässä ja buffee-
lounaan ja opastuksen Marskin majalla.
Lähtö: Marolankadun turistipysäkki 5.8.
klo 9.30. Paluu noin klo 18.

Ilmoittaudu Selosen Markulle (040 502 1141).
Maksa matka viimeistään 30.6 mennessä
yhdistyksen tilille FI 14 4212 1220 0034 16.
Merkitse maksaessa lisätietoihin nimi ja mak-
sun syy (Ville Vaitteri, kesäretki 2017)

Kesäretki 5.8.2017




