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KALENTERI

uosi lähenee taas vaihtumistaan.
Kiitän kannatuksestanne pu-
heenjohtajaksi myös tulevaksi

vuodeksi. Kiitos hallitukselle ja toimikun-
tien vetäjille ja ennen kaikkea teille kaikil-
le, jotka yhdistyksen jäseninä pidätte hiil-
tämme hehkumassa.

Tänä vuonna hoidetaan vielä itsenäi-
syyspäivä, pikkujoulut, gospel-konsertit,
sankarihautojen kynttilät ja kunniavartio,
eikä siinä vielä kaikki. Hommaa siis riittää.

Ensi vuosi tuo sitten omat haasteensa.
Rauhanturvaajaliiton falling plate -am-
muntojen toimitsijatehtävät hoidetaan
yhteistyössä Kymenlaakson ja Suur-Savon
kanssa. Lisäksi vertaistuki ja veteraanien
avustaminen tehostuu. Kriisinhallintavete-
raanikorttikin on tulossa.

Tulevan vuoden kruunaa rauhanturvaa-
misen 60-vuotispääjuhla Sibelius-talossa

8.12.2016. Tilaisuuden järjestää puolus-
tusministeriö Rauhanturvaajaliiton kans-
sa.

Hyvää kuluvaa ja tulevaa uutta vuotta
teille kaikille,

Toivottaa

äinkin lyhyen jäsenyyden (3,5 v.)
jälkeen, on paha lähteä arvioi-
maan yhdistystä kovin syvällä rin-

taäänellä, mutta jos hiutalemainen katsa-
us sallitaan…

Olen viime aikoina pohtinut, mistä tu-
lee se merkillinen hyvän olon tuntu, kun
yhdistyksen asioissa liikkuu, tekee tai osal-
listuu kinkereihin. Totta kai se tulee niistä
pääasioista; kuten rauhanturvaajien hei-
mon yhteisistä riiteistä, briiffaamisesta,
vanhan muistelemisesta, saunassa jaa-
kaamisesta ja sen sellaisesta. Mutta ei
ihan kokonaan. On jotain muutakin.

Kun tätä Päijät-Hämeen Rauhanturva-
ajat ry:n hommaa katsoo ikään kuin kär-
päsenä katosta, laatikon ulkopuolelta, niin
sen hyvän fiiliksen ytimen tajuaa helpos-
tikin. Se tulee yhdistyksen toiminnan pe-
riaatteista ja hengestä. Se syntyy perim-
mältään epäitsekkäiden tekojen ketjusta.
Siitä, että niin moni tässä joukossa tekee
pyyteetöntä työtä muiden hyväksi. Välillä

puurretaan talkoissa yhdistyksen eteen,
välillä autetaan Veteraaneja, sitten kaveria.

”Ensin muut, sitten minä.” Tuo kuvaa
monin tavoin yhdistyksemme toimintaa. Ei
ihme, että väkimäärä lisääntyy koko ajan.

Helppoa on toivotella tälle porukalle
menestystä itsenäisyyspäivän, joulun ja
uuden vuoden lähestyessä.

Ma 7.12. klo 11.00 Vete-
raanien lounas, Upseeri-
kerho. Paikalla myös
baretteja.

La 12.12. klo 19.00
Pikkujoulut, Upseeri-
kerho. Tule mukaan
legendaarisiin pippaloihin.

Ma–ti 21.–22.12. Gospel-
konsertit, Ristinkirkko.
Jv-tehtäviä, ota yhteys
Seppoon.

To 24.12. klo 9.00
Kynttilöiden sytytys ja
kunniavartio. Osallistu
tapahtumiin, yhteys
Seppoon (kynttilät) tai
Olliin (kunniavartio).

To 31.12. Uuden vuo-
den tapahtumat. Eri
käskyn mukaan.

Ti 12.1. klo 18.00
Kuukausikokous,
Upseerikerho. Esitel-
möitsijänä veripalvelun
edustaja.

Ti 2.2. klo 18.00 Kuu-
kausikokous, Upseeri-
kerho. Vieras vielä avoin.

Ti 1.3. klo 18.00 Kuu-
kausikokous, Upseeri-
kerho. Vieras vielä avoin.

Su 13.3. klo 11.00
Sotaveteraanipiirin
vuosikokous, Upseeri-
kerho. PHRT mukana
kokouksessa.

Ti 5.4. klo 18.00 Kuu-
kausikokous, Upseeri-
kerho. Vieras vielä avoin.

JARMO ”JERE” LAINE
PHRT:n tiedottaja
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äijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry:n
syyskokous ja YK:n
päivä sattuivat so-
masti samalle päivä-

määrälle vuonna 2015. Asiaa poh-
dittiin tarkasti hallituksessa, sillä
YK:n päivän perinnetapahtumien ai-
kataulua, lähinnä seppelten laskua
haudoille, jouduttiin siirtämään, jot-
ta kaikki päivän action saatiin toi-
mimaan jouheasti.

Kaikki sujui lopulta hienosti. Sep-
pelten laskut hautausmailla Lah-
dessa, Hollolassa ja Nastolassa to-
teutettiin jo klo 12.00. Näin kokous
pääsi alkamaan suunnitellusti ja
ajoissa klo 14.00. Syyskokous jär-
jestettiin jälleen Hannunsalilla. Tut-
tu paikka kun tarjoaa erinomaiset
fasiliteetit kokouksen eri vaiheisiin.

YK:n PÄIVÄ JA SYYSKOKOUS
SAMAAN SYSSYYN 24.10.

Kokouksessa palkittiin ja huomi-
oitiin ensin muutamia jäseniä. Olli
Mielonen sai 70- vuotispäivänsä
kunniaksi yhdistyksen muistolauta-
sen. Markku Selonen ja Risto Sal-
minen palkittiin ansioistaan yhdis-
tystoiminnassa yhdistyksen stan-
daarilla. Keijo Leppänen sai hal-
tuunsa verenluovuttajien kunniapal-

P

Seppelten lasku Levon hautausmaalla.

kinnon, eli ”elämän salkun”.
Varsinaisessa kokouksessa käsi-

teltiin useita tärkeitä asioita. Erovuo-
roisten jäsenten tilalle ei valittu uu-
sia, sillä kaikki vanhat jäsenet oli-
vat halukkaita jatkamaan ja heitä
kannatettiin. Kokous myös päätti
muutamasta sääntömuutoksesta.
Sääntöjä jouduttiin hieman rukkaa-
maan, sillä yhdistyslaki ja myös
esim. aselaki ovat muuttuneet sit-
ten yhdistyksen sääntöjen edellisen
korjauskierroksen.

Kokouksen jälkeen briiffattiin ja
saunottiin riehakkaasti, mutta asi-
allisesti. Kokous pidetty, asiat reilas-
sa, totesivat faitterit.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN,

MAARIT HILTUNEN

Kokouksen tuoksinassa…  ”Kannattipa käydä verta luovuttamassa...”

Olli (vas) ja Markku (oik).

Ristoa muis-
tettiin standaarilla.



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:
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

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

Matkailutoimikuntaan kuuluu myös:
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com
puh. 044 0783337
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äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti
30.10. perinteisen kotailtansa jälleen Vesi-
vehmaan maastossa sijaitsevassa, hienos-
sa Timo Etu-Sihvolan omistamassa kodas-

sa. Kota sijaitsee Kenraalin tilan ampumaradan maas-
tossa.

Kodan löytäminen on pimeässä syysillassa osoittau-
tunut joskus hankalaksikin. Kerrotaan jonkun jäsenen
joskus jopa eksyneen lähimetsään.

Baretit ja heidän vieraansa herkuttelivat tunnelmal-
lisissa fiiliksissä suomalaisen syysmetsän siimekses-
sä. Hauskaa oli.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MARKKU SELONEN

Kodassa on tunnelmaa.

KOTAILTA
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VESIVEHMAALLA


