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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Taas on uusi vuosi alkanut ja
saanutkin hyvän lähdön. Pite-
let nyt kädessäsi jotain uutta.

Lehtemme sivumäärää on lisätty.
Osasyynä tapahtumien jatkuva run-
saus ja sen myötä tarve kertoa niis-
tä. Se, ilmestyykö lehtemme tässä
muodossa jatkossakin, riippuu
myös teistä. Antakaa palautetta.

Liitto teetti joulukuussa jäsenky-
selyn johon vastasi lähes 1500 rau-
hanturvaajaa. Ylivoimaisesti tär-
keimmäksi syyksi liittyä ja pysyä jä-
senenä yhdistyksissä, on halu kuu-
lua joukkoon. Tärkeä kanava jäse-
nyyteen taas oli kavereiden ja pal-
velustovereiden suosittelu. Sitoutta-
vana tekijänä nähtiin myös laadu-
kas Rauhanturvaaja-lehti. Liikunta-
muodoista ammunta, nähtiin mie-
lenkiintoisimpana.

Hei jälleen
lajitoverit!

Jäsenmaksun suuruus ei näyttä-
nyt olevan kynnyskysymys. Peräti 93
prosenttia vastanneista piti jäsen-
maksua sopivana tai edullisena. Ei
muuta kuin mukaan toimintaan ne-
kin, jotka harvakseltaan olette osal-
listuneet rientoihin.

Pieni muistutus vielä. Tsekatkaa-
pa jäsenmaksua maksaessanne
oikein ne tiedot siitä laskusta. Muu-
ten maksu häviää helposti pankki-
en uumeniin. Viime vuonna jäsen-
määrämme kasvoi liiton tavoitteiden
mukaisesti. Vauhti tuntuu jatkuvan.

Keväisin terveisin
ILKKA KOSKINEN

Puheenjohtaja

www.phrt.fi

Uudet nettisivumme täyttivät
vuoden 21.2.2014. Juuri en-
nen tuota maagista päivää

sivuilla vierailtiin 30 000. kerran.
23.1.2014 tehtiin uusi päivän vie-
railuennätys: 1170 kertaa.

On perusteltua arvioida, että si-
vut ovat olleet menestys. Yhdistyk-
sen jäsenet käyttävät palvelua ak-
tiivisesti ja seuraavat päivityksiä
säännöllisesti. Nuo luvut kertovat
lisäksi siitä, että sivuillamme käyvät
myös muut kiinnostuneet.

Sivuston muuttamisesta reaktii-
viseksi on ollut puhetta hallitukses-
sa. Joissain mobiililaitteissa ei sivus-

to aukene puhtaasti. Asia voitaisiin
korjata teknisesti, mutta toistaisek-
si ongelma on ollut niin pieni, ettei
koodausta ole vielä päätetty tilata.
Tulemme joka tapauksessa jatka-
maan samalla linjalla. Uudet ideat
ja palaute ovat enemmän kuin ter-
vetulleita.

Erityinen kiitos aktiivisille kuvaa-
jillemme Veikolle ja Markulle, jotka
toimittavat jatkuvasti uutta kuva-ai-
neistoa galleriaan.

Vinkki: Monesta missiosta ei ku-
via ole saatu vielä lainkaan.

TEKSTI: JARMO LAINE

La 1.3. klo 10.00 Pilkkikisat PHRT–KHRT,
Alajärvi, HämeenlinnaTi

4.3. klo 18.30 Kuukausikokous, Upseeri-
kerho. Vieraana Ville Holopainen Huolto-
varmuuskeskuksesta

To 13.3. Talvisodan päättymisen muisto-
päivä – Tapahtumista eri käsky

La 15.3. PHRT–Reserviläiset pilkkikisa,
Siikaniemi

La–Su 15.–16.3. Vertaistuen tukihenkilöi-
den koulutus, Tikkakoski. Osallistujat?

La 22.3. klo 15.30 PHRT:n kevätkokous,
Lahden Mieskuoron tilat, Hämeenkatu 21

15.–23.3. Järjestyksenvalvojan perus-
koulutus,  pidetään kahtena viikonlop-
puna,  Ari Kahrola 040 7084990,
ari.kahrola@huurre.com

Ti 1.4. klo 18.30 Kuukausikokous Upseeri-
kerholla, Jere Laine esittelee uutta
kirjaansa

Ke 9.4. klo 17.00–20.30 Kurssi: Sotilaal-
liset hautajaiset. MPK:n kurssiin sisältyy
tutustuminen krematorioon, Anu Komu,
050 3588850, anu.komu@lahti.fi

La 26.4. klo 14.00 Kuorokillien 10-
vuotiskonsertti Upseerikerholla, tule
kuuntelemaan läyhyä esitystä

Su 27.4. Tapahtumien tori, Satama
–PHRT mukana

Su 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
aluejuhla Nastolassa – PHRT mukana

La 3.5. Perinneasekilpailu Niinisalo.
Osallistujat ilmoittautukaa Ristolle

Ti 6.5. klo 18.30 Kuukausikokous Upseeri-
kerholla. Vieraana helikopterilentäjä
Veikko Kastila

La 17.5. RTL:n kevätkokous, Kotka,
Kotkan Seurahuone

La–Su 17.–18.5. Vellamo-jotos, Maan-
puolustusnaiset – Rasteille vapaaehtoisia

Ma 19.5. Kaatuneiden muistopäivä –
Tapahtumista eri käsky

Su 24.5. Veteraanipiirien kirkkopyhä,
Hollolan sovituksen kirkko

La 24.5. Raatteen marssi, Suomussalmi
– Lähtijöitä?

To 29.5. Kansainvälinen Rauhanturvaa-
jien päivä – Tapahtumista eri ohjelma

Ke 4.6. Paraati, Urheilukeskus – PHRT:llä
oma ISO osasto

To 5.6. Sataman tapahtumat, Lahden
satama. Varusmiessoittokunta esiintyy,
PHRT mukana

Pe 6.6. MILJAZZ – Upseerikerholla
nähdään, järjestyksenvalvojia tarvitaan

La 7.6. klo 14.00 Kesäkauden avajaiset,
Rintamaveteraanien maja – paikka voi
vaihtua

La 14.6. Rami Lehtisen 70-vuotispäivät,
Veteraanimajalla, tervetuloa

KALENTERI
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äijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n pikkujoulut
alkavat olla jo legendaa-
risessa maineessa. Bi-

leet järjestetään toki yhdessä use-
amman naapuriyhdistyksen kans-
sa. Varsinkin Kymen Rauhanturva-
ajat ry on mielellään osallistunut
rientoihin edustavalla porukalla. Nyt
paikalla oli yksittäisiä vierailijoita
muistakin yhdistyksistä, kuten Pir-
kanmaan Rauhanturvaajat ry:stä.

Juhlat päätettiin järjestää Kurjen-
miekassa 30.11.2013. Iitissä sijait-
seva näyttävä juhlatila on sopivasti
Lahden ja Kouvolan välillä.

Kun rauhanturvaajat juhlivat, on
hommassa aivan omanlaistansa
tunnelmaa. Riemukkaat tapahtu-
mat seurasivat toistaan. Yleisöstä
leikkeihin tempaistut esiintyjät hur-
masivat katsojat.  Tanssiyhtye Tup-
lawermet hoiti illan musiikkitarjon-
nan tyylikkäästi. Lopuksi saatiin
nauttia ”kuokkavieraan”, eli Ari Ta-
panin hervottoman hauskasta
showsta.

Erinomainen ja perinteinen joulu-
pöytä täytti juhlaväen kulinaarit toi-
veet. Tänne palataan taas vuoden
2014 pikkujouluissa.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Porsaita äidin...

Pikkujo
uluiss

a kaik
illa

P

Tunteella...

Juhlahumua.

oli ha
uskaa
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tsenäisyyspäivän tapahtumat
Lahdessa ovat olleet pitkien
perinteiden jatkumoa. Maan-
puolustusjärjestöt ovat olleet

aina vahvasti mukana kuvioissa.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
on perustamisestaan lähtien osal-
listunut kaikkiin tapahtumiin laajal-
la rintamalla. Seppeleet on lasket-
tu sankarihaudoille ja paraatissa on
marssittu ryhdikkäästi. Viime vuosi-
na on myös kannettu veteraanien
lippuja.

Päijät-Hämeessä maanpuolus-
tustyö on aina ollut arvossaan. Sen
on huomannut paraatin yleisömää-
ristä ja tietenkin paraatiin osallistu-
neiden määristä.

6.12.2013 historian lehtien havi-
naan liittyi valitettavasti myös nega-
tiivisia tunteita. Pettymys, turhautu-
minen ja suru näkyivät monien vuo-
sia tapahtumissa mukana olleiden
kasvoilla. Marssittiin viimeistä ker-
taa kaikki yhdessä. Lakkautettavan
Hämeen Rykmentin panos tulee jat-
kossa puuttumaan järjestelyistä ja
tietenkin toteutuksesta. Muutoksen
vaikutuksia nähdään jo seuraavas-
sa paraatissa.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat
ry haluaa tulevaisuudessakin olla
mukana maanpuolustustyön eturin-
tamassa. Päättäväisyys korostui
perinteisessä itsenäisyyspäivän ko-
kouksessa Upseerikerholla. Mitalien
jaon jälkeen kyyneleet oli kuivattu.
Tunnelma oli kuitenkin korkealla.
Baretit järjestyvät paraatiin jatkos-
sakin. Se on varmaa.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN

Itsenäisyyspäivä 6.12.2013
... kyynel silmäkulmassa I

Faitterit ojennuksessa.

Mitalisadetta Upseerikerholla.

Tarkennukset baarissa.
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aitteri on ihmeellinen. Jou-
lunakaan se ei malta pysäh-
tyä. On päästävä mukaan
jokaiseen tapahtumaan.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n
talkookoneen tapahtumat alkoivat vuo-
den 2013 jouluna jo 19.12. ja 21.12.
Keski-Lahden kirkossa Gospel-konser-
tin järjestelyihin liittyen. Jo perinteeksi
muodostunut yhteistyö tarkoittaa aina-
kin viiden faitterin työpanosta.

Jouluaattona muistetaan sankari-
vainajia. Päijät-Hämeen Rauhanturva-
ajat ry on jo vuosikymmeniä asettanut
henkilöstöä kynttilöiden sytytykseen
sankarihaudoille sekä kunniavartioon
vapauden hengettären patsaalle. Kun-
niavartiot kaikilla Päijät-Hämeen muil-
lakin hautausmailla kuuluvat myös asi-
aan.

Uuden vuoden 2014 vastaanottoon
liittyen ei faittereita sentään tarvittu
talkoisiin, mutta moni osallistui kuiten-
kin juhlintaan kaupungilla. Joku saat-
toi jopa päästä tuon Kaupungintalon
sisätiloihin...

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

o kauan sitten, joskus 80-luvul-
la, Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry:n urheilusiipi juonit-
teli itselleen paikan tiukan ja

täyteen ahdetun Lahden varuskunnan
urheilutalon vuoroluettelosta.

Vaikka rauhanturvaajia voi monesta
syyttää, niin ei ainakaan sitkeyden puut-
teesta. Lentopalloporukka on kokoon-
tunut yhteiseen harjoitteluun noista
ajoista lähtien täsmällisesti ja suurella
joukolla. Vain kansainväliset kriisit,
suurkatastrofit ja messi-illat ovat satun-
naisesti estäneet yksittäisiä porukkaan
kuuluvia löytämästä tietään salille.

Vakavasti ottaen; koskaan ei hymy
ole hyytynyt näiden herrojen kasvoilta.
Ei silloinkaan, kun leikkimielisissä ki-

soissa on saatettu jopa hävitä kovalle
vastustajalle ...

On kuitenkin aika valmistautua an-
tamaan haikeat jäähyväiset harjoittelu-
paikan tarjonneelle Lahden Varuskun-
nan Urheilijoille ja tutuksi tulleelle Ur-
heilutalolle.

Faitterin joulunpyhät

Eturivissä: Veikko
Makkonen, Keijo

Leppänen, Eino
Venäläinen, Erkki

Juvonen, Ari Lankinen
ja Pauli Hakkarainen.

Takarivissä: Seppo
Ruotsalainen, Heikki

Parkkonen, Antero
Simola, Olli Lindstam,

Juha Orkomies ja
Markku Selonen.

Sedät jaksaa heilua ...
Porukka etsii uutta kotia vuodelle

2015. Mistähän se löytyisi?

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MARKKU SELONEN

F

Jouluaaton kunniavartijoita. Sankareille.

Gospel-tunnelmaa.

J
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ammikuun kuukausiko-
koukseen oli kutsuttu
puhujaksi kuulu lahtelai-
nen urologi Osmo Hynni-

nen. Osmolla on vuosikymmenien
kokemus erilaisista miesten vaivois-
ta ja sairauksista.

Mies kun tulee tiettyyn ikään ...
Aiheena käsiteltiin erittäin ikävää

asiaa: eturauhassyöpää ja sen eri
asteita eri-ikäisillä miehillä. Valitet-
tavasti kyse on yleisimmästä syöpä-
tyypistä Suomessa. Kun ikää kart-
tuu, niin eturauhanen olisi syytä tar-
kistuttaa säännöllisesti. Varsinkin,

äijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry:n kuukausi-
kokouksessa 4.2.2014
koettiin aikamatka tästä

päivästä historiaan. Jo aikaisemmin
oli syntynyt idea liittää kokouksen
ohjelmaan Skype-yhteys johonkin
nykyoperaatiossa palvelevaan yh-
distyksen jäseneen. Tämä kävi nyt
mahdolliseksi, kun Harjun Aki päät-
ti sulkea pitkän palvelusympyränsä
yhdeksännellä keikallaan ja palata
alkuun; Libanoniin.

Skype on nykypäivää, ja moni ul-
komailla työskentelevä on todennut
palvelun erittäin toimivaksi koti-ikä-
vän torjujaksi. On hienoa nähdä lä-
heinen ihminen kasvoista kasvoihin
ja jutella asioista siinä samalla. Il-
maiseksi.

Aki kertoi kokousväelle nykyisen
UNIFIL-operaation tehtävästä ja toi-
minnasta. Myös uusia vapaa-ajan-
vieton sääntöjä puitiin hieman.

Uutta ja vanhaa

Kokemus oli monelle aikaisem-
min Skypeä kokeilemattomalle niin
scifiä, että tarvittiin paluu juurille.
Yhdistys katsoi vanhoista operaati-
oista kertovan elokuvan: ”Suomi –
rauhanturvaamisen suurvalta”. Se
palautti kokousväen tehokkaasti

Urologi Osmo Hynninen

jos tietyt oireet alkavat esiintyä yhä
useammin.

Osmo tarjosi pääosin keski-ikäi-
sistä miehistä koostuvalle yleisölle
kylmää kyytiä. Ennusteet ovat synk-
kiä. Varsin moni potee eturauhasen
vaivoja huomaamattaankin.

Ilmeisesti kevennykseksi esityk-
sen loppuun tarjottu tieto vanhem-
pien miesten potenssiongelmista ei
ainakaan helpottanut. Ei, vaikka tar-
kasteltiinkin uusimpien potenssi-
lääkkeiden ihmeitä tekeviä vaiku-
tuksia. Osmo sai hienosta ja infor-
matiivisesta esityksestään aplodit.
Me keski-ikäiset miehet jäimme hil-
jaisina istumaan ja miettimään elä-
män kummallisuutta.

… niin ei sillä pelaa mikään...

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MARKKU SELONEN

T

P

Tässä Aki täältä tulevaisuudesta. Terve!

pois tähtien sodan maailmasta.
Skype-yhteydestä on tarkoitus

luoda nyt perinne. Keneen otetaan
kusot seuraavaksi?

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MAARIT HILTUNEN
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Keväällä ja kesällä on
taas talkoita tarjolla. Ja
ihan jokaiseen makuun.
Ja jokaiselle. Katso seu-

raavasta listasta itsellesi sopivaa
hommaa. Yksityiskohdat saat kuul-
la Toivosen Sepolta. Eli soita Sepol-
le, kun oma tehtävä löytyi. Osaan
tehtävistä vaaditaan järjestyksen-
valvojakortti, osaan ei.

Muistathan, että riittävällä talkoo-
työllä, jonka olet tehnyt alla esitetyis-
sä talkookohteissa, ansaitset pai-
kan syksyn talkoomatkalle eri-
tyiseduin. Tai sitten voit valita syk-
syn liittokokoukseen illallispaketin.
Tarkemmat säännöt esitellään ke-
vään kuukausikokouksissa.

Tässä talkootyökohteita:

27.4. Satama, Tapahtumien
Tori. (Jv-kortti)

29.5. Helatorstai, Sovituksen
kirkko Salpakangas

6.6. MILJAZZ Hennala
(Jv-kortti)

Kesäkuu Myllysaari, kesä-
teatterin rakentaminen

9.7.–3.8. Kesäteatteri
”Elämysloma” Myllysaaressa

25.–27.7. Hollolan keskiaika-
tapahtuma (osaan tehtävistä
Jv-kortti)

TEKSTI: SEPPO TOIVONEN,
JARMO LAINE

KUVAT: VEIKKO MAKKONEN,
MARKKU SELONEN

JA JARMO LAINE

... Mä joka
päivä talkoita
teen ...

K

Kesäteatteria rakentamassa.

Puutalkoot veteraaneille.

Järjestyksenvalvoja Miljazzeilla.
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1
3 Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus

Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta, veteraanitoimikunta
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127

Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
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
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795

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

Projektivastaava, virkistys- ja vapaa-aikatoimikunta,
palkitsemistooimikunta
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

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

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

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n jäsentiedote 1/2014FAITTERI
Julkaisija: Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry  Mäntytie 37, 16710 Hollola  www.phrt.fi  Paino: Painorauma Oy, 2014

 Taitto: LH Viestintä Liisa Hertell  Vuoden 2014 seuraavat Faitterit: 2.6. (aineisto 12.5.), 19.9. (aineisto 22.8.)
 ja 1.12. (aineisto 7.11.)  Kannen kuva: PHRT paraatissa 6.12.2013. Kuvaaja Maarit Hiltunen.

Kuorokillien
10-vuotisjuhlakonsertti

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n kuoro laulaa jalat altasi.

Läyhyjä lauluja Hennalan Upseerikerholla

26.4.2014 klo 14.00
Paikkasi messiin voit vahvistaa maksamalla 20 €/ henk.

(sis. kahvitarjoilun ja ohjelman)

Alle 15-vuotiaat: 10 €.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien tilille: FI14 4212 1220 0034 16.

Kirjoita tilisiirron viesti-osaan: Kuorokillit/ omat yhteystiedot.

Tiedusteluihin vastaa: Markku Selonen, 040 502 1141
markku.selonen@gmail.com

Lisää kuorosta voit katsoa myös yhdistyksen kotisivuilta
www.phrt/esittely/kuorokillit

Tehdään yhdessä hyvä konsertti!

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsen:
Kun maksat jäsenmaksua, tarkista laskun kaikki
yksityiskohdat, myös viitenumero.
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