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PALSTA

T

ervehdys kriisinhallintaveteraaneille ja kannatusjäsenillemme.
Kohden kevättä olemme menossa jälleen kerran. Edessä siintää mielenkiintoinen vuosi monine tapahtumineen. Onhan alkanut vuosi Suomen Rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuosi, johon sisältyy erilaisia teemaan liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi rauhanturvaajien
päivä 29.5. Esplanadin lavalla Helsingissä. Mukana esiintymässä muun muassa
Kuorokillit ja Faitterit-soittokunta. Mainittakoon myös Kymenlaakson järjestämä
Check Point Salpavaellus elokuussa. Kaikki huipentuu Lahdessa 8.12.2016 Sibeliustalolla järjestettävään rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlaan.
Kriisinhallintaveteraanikortti etenee, ja
siitä tiedotamme ennen kesää tarkemmin.
Lisätietoa on tällä samalla sivulla.
Todettakoon, että Suomessa on tällä
hetkellä myös kaksoisveteraaneja. Olihan
Suezille 1956 lähteneessä joukossa 14
prosenttia miehiä, joilla oli myös rintamakokemusta jo talvi- ja jatkosodasta. Elämä ei tietenkään ole pelkkää juhlaa. Avus-

TIEDOTTAJAN

tamme aktiivisesti sotiemme veteraaneja. Omiemme joukossa tehtävä vertaistuki on myös tärkeä asia.
Talkoorintamalla on saatu paljon pyyntöjä toimia erilaisissa tilaisuuksissa moninaisissa tehtävissä. Kiitokset kaikille siitä. On hienoa huomata tapahtumajärjestäjien lisääntynyt lähestyminen. Maineemme lienee kiirinyt. On tehty mitä on tilattu.
Ja hieman ehkä enemmänkin.
Aurinkoisia kelejä kaikille.

REIJO JUVONEN
Puheenjohtaja

PALSTA

Veteraanikortti tulee –
oletko valmis?

R

auhanturvatehtävissä palvelleille on päätetty myöntää ns. veteraanistatus 2016. Tämä uutinen
vavahdutti kansakuntaa viime vuonna.
Mielipiteet asiassa näyttävät jakaantuneen kahtia. Toiset näkevät asian ainoana oikeudenmukaisena vaihtoehtona, toisia loukkaa ajatus verrata rauhanturvaajaveteraania sotiemme veteraaniin.
Tosiasiat ovat joka tapauksessa selkeitä. Rauhanturvaveteraanin status ei millään tavalla ole verrannollinen sotiemme
veteraanien kunniakansalaisuuteen. Eikä
tämä ole millään tavalla pois sotaveteraanilta. Kyse on siitä, että kansakunta huomioi ne, jotka ovat kansakunnan nimissä
lähteneet rauhaa turvaamaan.
Suomen kannalta on ollut häpeällistä,
että monet tehtävissään haavoittuneet tai
vammautuneet rauhanturvaajat ovat joutuneet taistelemaan saadakseen hoitoa.
Kruunu ei olekaan pitänyt pojistaan huol-

FAITTERI

ta, vaikka tätä on aina lupailtu. Uuden statuksen sivutuotteena myös tapaturmalaki uusitaan ja näin nolo asetelma voidaan
unohtaa. Pääsemme lopulta muiden Pohjoismaiden tasalle tässä asiassa.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kertoo huhtikuun kuukausikokouksessaan
5.4. klo 18 alkaen, missä veteraaniasiassa tällä hetkellä mennään. Lahden Upseerikerholle odotetaan Rauhanturvaajaliitosta asiantuntijaa puhumaan mm. vuoden
lopulla tulevasta veteraanikortista ja sen
sisältämistä eduista. Tule mukaan kuulemaan veteraaniasiaa, olet yhdistyksen jäsen tai et.

JARMO ”JERE” LAINE
PHRT:n tiedottaja

Ti 1.3. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – vieras vielä avoin
To 10.3. Hygieniapassikurssi (4 h) – kurssin johtaa: eeva.heikkila@padasjoki.fi
041 502 2203, 25 € + todistus 6 €
La 12.3. klo 9 Talvirieha ja pilkkikilpailu,
Siikaniemi – pilkitään, saunotaan,
grillataan ja pidetään hauskaa
La-Su 12.–13.3. ResuL:n a-hiihtomestaruuskisat, Kankaanpää – Mukaan kisaamaan
Su 13.3. Talvisodan päättymisen vuosipäivä
– tapahtumat eri käskyn mukaan
Su 13.3. klo 11 Sotaveteraanipiirin vuosikokous, Upseerikerho – PHRT mukana
kokouksessa
La 19.3. klo 14.00 PHRT:n kevätkokous,
Hannunsali – tule mukaan päättämään yhdistyksen asioista
To–La 24.–26.3. Pääsiäisen kärsimysnäytelmä – mukaan Lahdessa järjestettävään tapahtumaan
La 2.4. ResuL:n pilkkimestaruuskisa, Juva –
pilkkimiehet ja -naiset mukaan kisaan
Ti 5.4. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – Kokouksessa esitellään uutta
veteraanikorttia
To 14.4. klo 17.30 Protokollakurssi – kurssin johtaa: urpo.karjalainen@istekki.fi
040 5692623, kunniamerkit ja
tilaisuudet
To 21.4. Sotaveteraanipiirin virikepäivä,
Siikaniemi – rauhanturvaajat tervetuloa mukaan
La 30.4. Perinneasemestaruuskilpailut,
Niinisalo –osallistu ammuntakisaan
Ti–Ke 3.–4.5. Yhteismajan siivoustalkoot,
Kilpiäinen – tule mukaan laittamaan
paikkoja kuntoon; ruoka- ja/ tai
kahvitarjoilu
Ti 3.5. klo 18 Kuukausikokous, Upseerikerho – vieras vielä avoin
La 14.5. SRTL:n liittokokous, Imatra - mukaan kevätliittokokouksen hulinoihin
Su 22.5. Sotaveteraanipiirin 50-vuotisjuhlat, Upseerikerho – rauhanturvaajat
tervetulleita mukaan
Su 29.5. Kv Rauhanturvaajien päivä,
Helsinki – Päivä täynnä rt-aiheisia
tapahtumia. Ks. http://www.helrt.fi/
ilmoittautumiset
La 11.6. klo 14 Kesäkauden avajaiset
yhteismajalla – kesäkausi avataan ja
samalla kesäkuun kuukausikokous
Pe 5.8. Kesäretki Hamina Tattooseen –
Ilmoittautuminen 10.3. mennessä,
hinta 50 € yhdistyksen tilille 24.3.
mennessä
La 10.9. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus – Askonkatu 10, kurssin
johtaa Ari Kahrola, 040 7084990,
ari.kahrola@huurre.com
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Markku Selonen

Lippulinna Ristin kirkolla.

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry osallistui itsenäisyyspäivän tapahtumiin 6.
joulukuuta 2015 Lahdessa perinteisin tavoin.
Yhdistyksen väki oli seppeleiden
laskuihin liittyen lippulinnassa näyttävästi mukana. Seppeleen laskut
toteutettiin Vapauden hengettären

patsaalla, Levon hautausmaan sankarihaudoilla, Kaupungintalolla,
Mannerheimin patsaalla ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
patsaalla.
Yhdistyksen väkeä oli toki paikalla muissakin itsenäisyyspäivän tilaisuuksissa eri puolilla Lahtea.

Markku Selonen

Itsenäisyyspäivä Lahdessa

Seppeleenlasku Mannerheimin
patsaalla.

JARMO LAINE

YK:n 60-vuotisjuhlat Helsingissä

Faitteri 1 / 2016

väisiä siitä, että ohjelmasta vei tavallaan pääosan rauhanturvaaminen, vaikka YK on toki mukana monessa muussakin toiminnassa.

Siitä, oliko matka ns. supareissu
vai virkamatka, ei päästy yksimielisyyteen. Hauskaa kuitenkin oli.
JARMO LAINE
Markku Selonen

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry päätti lähettää rytmiryhmänsä Helsingin herroja ja rouvia katsastamaan 9.12.2015, kun ulkoministeriö järjesti YK:n 60-vuotisjuhlan
Finlandia-talolla. Nuo seitsemän urhoollista matkustivat paikalle, ja
saivat todeta, että toden totta, julkkiksia oli tullut paikalle runsaasti.
Pääpuhujana esiintyi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. Hänet esitteli
kuulijoille rauhanturvaajien hyvin
tuntema Elisabeth Rehn. Sitten puhuivat poliitikot. Sanansa sanoivat
presidentti Sauli Niinistö, puhemies
Maria Lohela, pääministeri Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Soini.
Barettimme olivat erityisen tyyty-

Rytmiryhmä.
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Juhla alkakoon.

Ihan pikkuiset joulujuhlat…

L

ahden Upseerikerhon satavuotiaat seinät kokivat
jälleen ainutlaatuisia
tunnelmia, kun PäijätHämeen Rauhanturvaajat ry juhli pikkujoulujaan 12.12.
2015. Paikalle oli tullut porukkaa
kuin Nasserin hautajaisiin. Hyvä,
että pääsaliin mahduttiin.
Aluksi yhdistys halusi hoitaa alta

Faitterit.

MÄ VOITIN!
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pois palkitsemiset. Niitä oli kertynyt
valtaisa määrä, kuten kannen kuvasta näkyy. Sitten syötiin, ja syötiinkin hyvin. Upseerikerhon pikkujoulutarjoiluna oli jo legendaksi muodostunut herkkupöytä vailla vertaa.
Ohjelmaa piisasi, kuten perinteisiin kuuluu. Laulu- ja soitinyhtyeemme Kuorokillit esitti pikkujoulutunnelmiin lähes liian sopivan shown.

Sanoivat, että Mannerheimkin punastui maalauksessaan. Samalla,
kun innostuneet kisailijat alkoivat
heittää kolikkoa upeasta palkinnosta, alkoivat myös tanssit. Sitä menoa, huh-huh.
Miten juhlat sitten päättyivät?
Tjaa…
TEKSTI JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN

Kuorokillien sananmuunnokset.

Näin tää jenkka menee…

Sokka irti?
Faitteri 1 / 2016

Gospel-konsertin tunnelmaa.

Faitterin joulu 2015

J

oulunpyhinä faitterin kiireet eivät vähene,
vaan lisääntyvät. Kysyntää eri tilaisuuksiin on
enemmän kuin tarpeeksi. Perinteeksi muodostuneet tapahtumat kuitenkin hoidetaan
ensin.
Jo useana vuonna, juuri ennen aattoa järjestettävä
Gospel- konsertti Ristin kirkossa on ollut yksi valituista
tukemme kohteista. Tapahtuma on näyttävä, ja jonkin
verran poikkeavakin jouluaiheinen spektaakkeli. Kirkko täyttyy kuulijoista ja järjestyksenvalvojia tarvitaan.
Tunnelma konsertissa oli juhlava. Siitä saivat nauttia
myös talkoolaisemme.
Jouluaattona mentiin sitten aamusta iltaan. Aluksi
sytytettiin kynttilät Ristin kirkolla sankarihaudoille. Sadat palavat kynttilät olivat sykähdyttävä näky hämärällä hautausmaalla. Tämän jälkeen rauhanturvaajat osallistuivat vuorollaan kunniavartioon Vapauden hengettären patsaalla.
Tapana on ollut, että myös pienemmillä paikkakunnilla rauhanturvaajat käyvät laskemassa seppeleen
sankarihaudoille. Niin tänäkin vuonna. En etsi valtaa,
loistoa…
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Kynttilöiden sytyttäjät.

Sankarit.
Kunniavartiossa (alla).

Faitteri 1 / 2016
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PHRT kokoontuu Lahden Upseerikerholla.

Tule kuukausikokouksiin!

K

uukausikokouksen historia juontaa vanhaan messi-iltaan. Perinteisesti vanhat faitterit kokoontuivat
kuukauden ensimmäisenä tiistaina ”messiin” briiffaamaan ja
nauttimaan tuopposen olutta.
Perinne jatkuu nykyään kuukausikokouksen muodossa. Tapaamisen luonnetta on vain jalostettu jonkun verran.
Nyt kuukausikokouksessa pidetään
yhdistyksen jäsenistön kesken johdettu ja asiallinen kokous, jonka aikana
mm. puidaan menneen kuukauden tekemisiä ja tarkennetaan alkavan kuukauden kalenteria.
Tapahtumaa on viime vuosina väritetty myös sillä, että paikalle on yleensä pyydetty esitelmöitsijä puhumaan
jostain jäsenistöä kiinnostavasta ai-

heesta. Esimerkiksi tammikuun 2016
kuukausikokouksessa vieraana oli
ESS:n legendaarinen toimittaja Matti
Hilska, joka kertoi informaatiosodankäynnistä. Helmikuun kokouksessa vieraana oli Tarja Järvinen, joka taas kertoi Veripalvelun toiminnasta.
Kokouksen alkamisaikaa muutettiin
hieman vuoden alusta. Nyt kokous alkaa jo klo 18. Ja, kuten ennenkin; yleen-

sä kuukauden ensimmäisenä tiistaina,
jos ei toisin ilmoiteta. Ja paikkana on
upea Lahden Upseerikerho. Ei se asian ydin ole silti mihinkään muuttunut.
Parasta on vanhojen faitterien tapaaminen. Vaikkei se maailma paranisikaan, niin tuntuu se kokouksen jälkeen
ainakin hieman siedettävämmältä.

Jäsenistöä muistetaan kokouksissa...

Esiintyjät saavat myös muiston mukaansa...

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

RAUHANTURVAAJATAUSTAINEN
YRITTÄJÄ
Jäsenistömme kyselee ja
etsii jatkuvasti palveluita,
joita saisi barettiveljiltä ja
-siskoilta. Ilmoittamalla
Faitterissa on kohderyhmä
kohdallaan.
Yhteystiedot sivulla 8.
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Faitterit
briiffaavat
kokouksen
jälkeen...
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Olli Mielonen –
Väsymätön faitteri ja
Veteraanityön aktiivi

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n menestys perustuu toki moneen asiaan, mutta
yksi tärkeimmistä on
rauhanturvatyölle ja -aatteelle omistautunut porukka, joka väsymättä
puurtaa asian eteen. Ja juuri siihen
porukkaan kuuluu viime vuonna 70
vuotta täyttänyt Olli Mielonen.
Ollin rauhanturvatehtävät ajoittuvat vuosiin 1979–80. Hän palveli
tuolloin UNEF II operaatiossa Suezilla. Juuri tämä joukko siirtyi kokonaisuudessaan Golanille. Ja Olli
muiden mukana autojoukkueessa.
Palvelusajoista riittää muisteltavaa. Olli kertoo Golanilta hauskan
anekdootin uuteen komentajaan,
eversti Osmo Karankaan, liittyen:
– Komentaja oli saanut päähänsä, että hänenkin oli opittava ajamaan uusissa olosuhteissa, ja hän
käski minut, kuljettajansa, takapenkille ja komppanian päällikön apukuskin paikalle, kun olimme menos-

sa itävaltalaisten mitaliparaatiin.
Perillä edustusauton takaovi aukaistiin räväkästi ja vastalauseistani
välittämättä ilmoitus tehtiin minulle. Karanka istui ratin takana ihmeissään.
Olli liittyi Golanilta palattuaan silloisiin sinibaretteihihin, ja on siitä
lähtien toiminut yhdistyksessä aktiivisesti eri tehtävissä. Ollin sydäntä
lähellä on myös Veteraanityö. Hän
on tällä hetkellä Sotaveteraanien
hallituksen jäsen ja Sotaveteraanien yhteismajan isäntä.
Moni tuntee Ollin erityisesti
maanpuolustustapahtumien lippulinnan johtajana. Hän on itse asiassa ollut mukana lippulinnassa vuodesta 1987.
– Olin muuten ensimmäinen, joka
käytti lippulinnassa barettia, Olli
muistelee.

Olli kerholla mitaleita ulkoiluttamassa.

Kynttilöiden sytytys sankarihaudoilla.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN
Kalojen narraaminen rentouttaa.

Olli tutulla paikallaan lippulinnan keulilla.
Faitteri 1 / 2016

Jyvällä.
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Paikka: Siikaniemen kurssikeskus, Siikaniementie 210.
Pilkkikilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.00.
Kilpailukala on ahven.
Oheisohjelmana:
– Keittolounas
– Makkaran-, letun- ja tikkupullanpaistoa
– Yhteislaulua ja karaokea
– Sauna lämpenee, mukaan omat pyyhkeet
Tilaisuus päättyy klo 17 mennessä
Hinta: 10 euroa / osallistuja. Maksu 6.3.2016 mennessä yhdistyksen tilille FI 14 4212 1220 003416.

Hallitus ja toimihenkilöt 2016

Talvirieha ja
pilkkikilpailu
12.3.2016

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

Kesäretki
5.8.2016 –

Hamina
Tattoo

Ohjelma:
Lähtö Lahdesta viimeistään klo 17:00.
Lähtöpaikka: Vanhan linja-autoaseman turistipysäkki.
Paluu välittömästi shown jälkeen.
Pääsylippu ja matka yhteensä 50 euroa. Maksu
yhdistyksen tilille FI14 4212 1220 0034 16.
Eräpäivä 24.3.2016.
Sitovat ilmoittautumiset 10.3.2016 mennessä.
Eero Sintonen puh. 0440 783337
Baretit mukaan!

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

