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PÄÄKIRJOITUS

FAITTERIN

Uutta ilmettä ja jatkuvuutta

T

alven selkä alkaa jo taittua. Päivät ovat
jo mukavasti pidentyneet. Linnut laulavat jo kevättä. Se on uudistumisen
aikaa. Monessa mielessä.
Pidät kädessäsi yhtä uutta ilmestystä. Toivottavasti se miellyttää niin sisällöltään kuin
ulkoasultaankin. Toinen uusi ilme odotuttaa vielä ehkä hetken. Nettisivumme, jotka
aiheuttivat ongelmia ja jopa valituksia ympäri Suomen, uudistuvat. Malttakaa.
Tuleva vuosi on alkanut aivan entiseen
malliin. Keväällä on rauhallisempaa, mutta
alkava vuosi näyttää aivan yhtä tapahtumarikkaalta kuin mennytkin.
Haluan kertoa lyhyesti mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu kuukausikokouksissa.
Tammikuussa kävimme tutustumassa lahtelaiseen huippuosaamiseen lämpövoimalassa.
Helmikuussa tohtori Heikki Patrikainen kertoi meille jallan syntyjä syviä. Maaliskuussa
saamme tietää aiheesta ”Suomi toisen maailmansodan pelinappulana”. Huhtikuussa
mahdollisesti ihmettelemme uutta taistelustrategiaa. Kesän vietämme löysäillen Veteraanimajalla. Syksyllä urologi ja kirurgi Osmo
Hynninen kertoo meille miehille niin tärkeistä ”värkkien vaivoista”. Muista tapahtumista
onkin muualla tässä julkaisussa. Tulkaa ihmeessä mukaan kuuntelemaan tekin, jotka
ette ole ennen käyneet. Yhdistykseemme tulee koko ajan uusia naamoja. Ovat kuulemma viihtyneet.

KALENTERI

X Ti 6.3. klo 18 Maaliskuun kuu-

Jäsenmäärämme näyttää olevan kohdallaan. Viralliset tilastot tulevat sitten Liitolta
aikanaan, mutta oma käsitykseni on, että
vaikka poistumaa on sekä luonnollista että
omaehtoista, niin olemme pystyneet kasvattamaan jäsenistöä.
Käykää luovuttamassa verta. Jaksan mainita siitä aina. Ei se minulle ole mikään meriitti sinänsä. Saan omat kiksini siitä, kun
käyn itse luovuttamassa. Se, että tuleeko ”Verikauha” Päijät-Hämeeseen ei ole niin tärkeää kuin se, että SPR:n veripalvelu saa verta.
Sitä tarvitaan joka päivä. Tämä vuosi näyttää
hyvältä. Jatkakaa samaan tahtiin.
Kuten olen jo edellisissä kirjoituksissani
maininnut, olemme päijäthämäläisiä. Siitä
syystä maakuntamatkailu jatkuu.
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen
Heinolaan. Heinolan porukka onkin jo pitkään osoittanut erittäin aktiivista osallistumista. Kokoustiedot ja kuljetusjärjestelyt löytyvät tämän julkaisun sivuilta.
Tässähän tämä. Eihän puheenjohtaja voisi kuin olla iloinen saadessaan johtaa yhdistystä joka toimii.
Yksi tärkeä asia joka tuli mieleeni vielä.
”Kaveria ei jätetä ” on meille oikeasti tärkeä
asia. Me emme jätä ketään joka apua pyytää.
Emme myöskään voi auttaa jos ei meiltä apua
pyydetä.

ILKKA KOSKINEN PJ

kausikokous Upseerikerholla.
Eversti evp. Ari-Ilmari Iisakkala
luennoi aiheesta ”Suomi toisen
maailmansodan pelinappulana”
X La 16.3. klo 14 Yhdistyksen

kevätkokous Heinolassa ravintola
Tukkijätkässä. Linja-auto lähtee
klo 13 linja-autoaseman p-paikalta.
Paluukuljetus lähtee Heinolasta
klo 20. Sauna on, omat pyyhkeet.
X Su 10.3. Pilkkikilpailut,

Hämeenlinna
X Su 24.3. Palmusunnuntain

viihdelounas, Upseerikerholla
X Ti 2.4. klo 18 Huhtikuun kuu-

kausikokous Upseerikerholla
X Ti 7.5. klo 18 Toukokuun kuu-

kausikokous Upseerikerholla
X Pe-su 24.-26.5. Liittokokous

Sastamalassa
X Ke 29.5. Kansainvälinen rauhan-

turvaajien päivä
X Kesäkauden avajaiset ja kuu-

kausikokous rintamaveteraanien
majalla, aika ilmoitetaan myöhemmin
X Ti 2.7. Heinäkuun kuukausiko-

kous omaan tahtiin saunoen Kilpiäisissä
X Ke 24.7. Rauhanturvaajien

KUSO

perinteisesti järjestämät makkarakestit sotaleskien ja sotaveteraanien
yhteismajalla

KULKEE

Tiedottaja turisee...

U

utena Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n tiedottajana sain ihan ensimmäiseksi sinänsä ovelasti käskyn
muotoon puetun ystävällisen pyynnön alkaa
uudistaa yhdistyksen sisäisen tiedotuslehden
ulkoasua. Tämän valmistelun tulos on nyt
näpeissäsi.
Jos ihan rehellisiä ollaan, on allekirjoittaneen rooli tässä muutoksessa ollut varsin pieni. Yhdistyksen hallitus oli jo aikaisemmin
ollut yhteydessä Pirkanmaan veljesyhdistyksen kanssa ja sieltä saatu malli siirtyi lähes
sellaisenaan käyttöömme. Myös painopaikkaa muutettiin hyvän tarjouksen myötä. Tiedotteen ydin, sen sisältö, tulee kuitenkin
pysymään periaatteessa varsin samanlaisena
kuin ennenkin.
Moni haluaa ehdottomasti karvaisiin käsiinsä kouriintuntuvan painotuotteen, vaikka maailmalla ennen niin mahtavat lehtitalot kaatuvat vuorotahtia ja media siirtyy valon nopeudella verkkoon. On mahdollista,

X Pe-su 2.-4.8. RTL:n kesäpäivät

tai pikemminkin hyvin todennäköistä, että
tämä trendi näkyy eräänä päivänä myös yhdistyksen tiedottamisessa. Tämän suhteen on
yhdistyksen jäsenistö esittänyt jyrkkänä kantanaan, että paperinen tiedote on se ainoa
oikea tiedote, joten näillä mennään toistaiseksi.
Näin tuoreena hiutaletiedottajana esittäisin jäsenistölle kainon pyynnön: Olkaa aktiivisia ja toimittakaa juttuideoita, juttuja,
kuvia ja tiedotettavia asioita käytettäväkseni
mahdollisimman paljon. Tämä on ainoa tapa
saada lehdykkämme elämään. Esimerkiksi
hauskat anekdootit ja kuvat ovat enemmän
kuin tervetulleita piristämään Faitteriksi kastettua uutta lastamme.
Aivan liian moni tiedotuslehti on kuin
pystyyn kuivanut pönötyskuvien ja kalenterin ristisiitos. Totta; pönötyskuvia ja kalenteri tarvitaan, mutta koitetaan tehdä tästä aviisista jotain muutakin.

JARMO ‘JERE’ LAINE

Tikkakoskella

MPK

X La 9.3. klo 9 Henkinen tuki

jatkokurssi, varuskunnassa, rak 3,
kurssin johtaa Anu Komu,
p. 050 358 8850
MPK järjestää runsaasti erilaisia
kursseja ja tapahtumia jatkuvasti.
Lisää tietoa:
Hannu Tukia, 045 635 6195,
hannu.tukia@mpk.fi.
Myös barettiveli Ari Mähönen
(040 756 4261,
arttu1961@gmail.com)
on MPK:n kursseista hyvin perillä.
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Baretit valmiina voimalakierrokselle. Vasemmalla valvontainsinööri Sakari Salonen.

Barettivierailu

Lahti Energian voimalassa

P

äijät-Hämeen rauhanturvaajat vierailivat
tammikuussa Lahti Energian voimalaitoksessa. Tilaisuuden isäntinä toimivat kaukolämpöjohtaja, barettiveli, Olli Lindstam ja valvontainsinööri Sakari Salonen. Tilaisuuden
alussa rauhanturvaajat saivat nauttia Lahti Energian
tarjoamasta iltapalasta. Tämän jälkeen meille esiteltiin Lahti Energian Kymijärvi II -kaasutusvoimalaitos,
joka on tiettävästi maailman ensimmäinen voimalaitos,
joka tuottaa tehokkaasti sähköä ja kaukolämpöä kierrätyspolttoaineesta. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineena on energiapitoinen jäte. Lahti Energian voimalaitoksessa kierrätyspolttoaine kaasutetaan, kaasu puhdistetaan ja sen jälkeen puhdas ekokaasu poltetaan tavallisessa maakaasukattilassa.
Voimalaitos valmistui keväällä 2012 ja se vähentää
laskennallisia hiilidioksidipäästöjä arviolta 410 000
tonnia vuosittain, kun verrataan tilanteeseen, jossa
vastaava sähkö ja lämpö tuotettaisiin kivihiilellä. Lisäksi
uuden voimalaitoksen käyttöönotto vähentää Lahti

Energian vanhan kivihiilivoimalaitoksen käyttöä ja siitä
syntyviä hiilidioksidipäästöjä arviolta 230 000 tonnia
vuodessa. Kymijärvi II -voimalaitoksesta kertoi laitoksen valvontainsinööri Sakari Salonen.
Esityksen jälkeen siirryimme tutustumaan itse laitokseen ja sen toimintaan. Kierroksen aikana saimme hyvän kuvan siitä, miten energiapitoinen jäte muuttuu
ekokaasuksi. Voimalakierroksen jälkeen kaukolämpöjohtaja Olli Lindstam esitteli ja kertoi Lahti Energian
kaukolämpötoiminnasta.
Vierailun lopussa pidettiin yhdistyksen kuukausikokous puheenjohtaja Ilkka Koskisen johdolla. Tilaisuudessa palkittiin myös ansioituneita rauhanturvaajia.
Tällä kerralla palkittuina olivat Pertti Vesenterä, hänelle oli myönnetty Rauhanturvaajaliiton II-luokan ansioristi, sekä Ari Mähönen ja Markku Selonen, heille oli
myönnetty Rauhanturvaajaliiton hopeinen ansiomitali.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry kiittää Lahti Energiaa.
TEKSTI JA KUVAT: AKI HARJU

Puheenjohtaja
Ilkka Koskinen
luovuttaa yhdistyksen standaarin
valvontainsinööri
Sakari Saloselle.
Vasemmalla
barettiveli Olli
Lindstam.

Palkitut vasemmalta alkaen:
Ari Mähönen,
Pertti Vesenterä,
Markku Selonen.
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Sisätautien erikoislääkäri Heikki Patrikainen esitelmöi yhdistyksen kuukausikokouksessa 5.2.
2013 ärtyneestä suolesta; vaivasta, jonka aiheuttamia
oireita yllättävän moni potee. Arvostettu alan asiantuntija puhui aiheesta maallikoille ymmärrettävästi ja yleisö intoutuikin kyselykimaraan, josta ei ollut tulla loppua.
Poikkeuksellisen selkeän näköalan vaikeaan aiheeseen tarjonnut esitelmöitsijä sai muistoksi vierailustaan
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n standaarin.
TEKSTI: JARMO ‘JERE’ LAINE. KUVA: AKI HARJU

Standaarin luovutus Heikki Patrikaiselle (vas).

Hallitus ja toimihenkilöt 2013

JALLAA?
...vai ärtynyt suoli?

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta, veteraanitoimikunta
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi,
puh 0400 711127
Varapuheenjohtaja, varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com,
puh 040 7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta
Reijo Juvonen, reijo.juvonen@cronvall.fi,
puh 040 5793463
Tiedottaja
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi, puh. 0400 603869
Jäsenvastaava
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi, puh. 0500 499763
Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262
Ampumatoiminta
Pertti Lind, pertti.lind@luukku.com, puh. 050 3687443
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com,
puh. 040 5691510
Huvi- ja virkistystoiminta
Ari Mähönen, arttu1961@gmail.com, puh. 040 7564261
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta
Keijo Koivunen, puh. 040 7466652
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta
Matti Rossi, puh. 040 7216337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n
hallituksen eri toimikuntiin ja tehtäviin
nimeämät muut toimihenkilöt

Aki Harju

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
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
Veteraanimajan yhteyshenkilö, veteraanitoiminta
Raimo Lehtinen, ramigun.lehtinen44@gmail.com,
puh. 050 5871701

Erkki Turuselle myönnettiin Rauhanturvaajaliiton hopeinen ansiomitali. Mitali luovutettiin helmikuun kuukausikokouksessa.

FAITTERI

Matkailu- ja virkistystoiminta
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com,
puh. 044 0783337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsentiedote 1/2013

Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry Æ PL 173, 15111 Lahti Æ www.phrt.fi Æ Paino: Painorauma Oy 2013
Æ Taitto: LH Viestintä Liisa Hertell Æ Seuraavat Faitterit: 3.6. (aineisto 3.5.), 20.9. (aineisto 23.8.) ja 4.12.(aineisto 8.11.)
Æ Kannen kuva: Yhdistys vierailulla Kymijärven voimalassa.
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