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PUHEENJOHTAJAN

FAITTERIN

PALSTA

Talkootyötä
kaikille

KALENTERI

X Ma 3.6. MPK järjestää “Sodan ajan
vempaimilla” -perinneradiotapahtuman

T

ervehdys taas arvon lajitoverit. Kesää pukkaa. Olen saanut palautetta liian pitkistä jutuista. Siis lyhyesti. Jos pystyn.
Yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta
ja monipuolista. On ollut kiva saada palautetta toiminnasta niin omilta jäseniltä vaikkapa marketissa kuin ulkopuolisilta sähköpostin välityksellä. Yleensä palaute on koskenut sitä, että tehdään paljon erilaisia asioita. Toki on tullut myös
palautetta siitä, että nykyään mennään
talkootyöt etunenässä. Voihan se siltäkin
tuntua, mutta ei siitä kannata välittää.
Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Kukin tekee sitä mitä mielii.
Yhdistys tarvitsee kuitenkin toimintansa pyörittämiseen varoja. Kenties luitte

viimeisestä Rauhanturvaaja-lehdestä liiton lakimiehen artikkelin YK-logon käytöstä. Siinä mainittiin myös, että vain pieni osa yhdistyksen jäsenmaksusta palautuu yhdistyksille. Valtaosan haukkaa lehti
ja liitto. Jäsenmaksua ei voi nostaa liikaa. Siksi talkoita. Yhteiseksi hyväksi
tämä kaikki tehdään.
Toinen uusi asia. On tullut toiveita että
yhdistys osallistuisi VaPepan, eli vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan.
Tuumasta toimeen. Elokuun kokoukseen
tulee henkilö kertomaan VaPepan toiminnasta lisää.
Näin tällä kertaa.
Käykää luovuttamassa verta.

ILKKA KOSKINEN, PJ

X Ti 4.6. klo 10.00 Valtakunnallinen
paraati, Raasepori. Mahdollisuus
päästä mukaan RTL:n osastoon
marssimaan.
XPe 7.6. MILJAZZ, Lahden Upseerikerho. Järkkäripaikkoja vapaana.
Ilmoittaudu Sepolle.
XLa 8.6. klo 13 Kesäkauden avajaiset ja kuukausikokous rintamaveteraanien majalla. Perinteiset kuviot.
X Pe–Su 14.–16.6. Vanha Villähde.
Mukana ollaan.
X Ti 2.7. Heinäkuun kuukausikokous.
Omaan tahtiin saunoen Kilpiäisissä.
X La 13.7. Sulkavan suursoudut,
matka 70 km.
X Ke 24.7. Rauhanturvaajien perinteisesti järjestämät makkarakestit
sotaleskien ja -veteraanien yhteismajalla. Perinteet jatkuvat.
X Pe–su 2.–4.8. RTL:n kesäpäivät
Tikkakoskella. Osallistujat ja ohjelma
tarkentuvat myöhemmin.
X La–Su 17.–18.8. Yhdistyksen kesäja talkooretki Narvaan. Lisätietoa
myöhemmin.
X La–Su 14.–15.9. Viiden yhdistyksen tapaaminen, Juva.
X La–Su 28.–29.9. Hölkkäri-risteily.
Ilmoittaudu hölkkäri.web-sivujen
kautta, kun ilmoitussivu avautuu.

www.phrt.fi

K

UUDET

Talkoovastaava muistuttaa
kesän talkoista: Myllysaaren
kesäteatterin rakennustalkoot
kesäkuussa! Homma lähtee
käyntiin kesäkuun alussa.
Varsinainen työ tehdään heti
juhannuksen jälkeen.
KAIKKI MUKAAN!

NETTISIVUT NOUSUKIIDOSSA

un uudet yhdistyksemme nettisivut julkaistiin 2.3.2013, odotukset kohdistuivat lähinnä siihen,
että sivut ylipäänsä toimisivat. Vanhat
sivut, jotka olivat jo teknisestikin vanhentuneet, tökkivät todella pahasti.
Uudet sivut rakennettiin tämän hetken
uusimpaan ja toimivimpaan pohjaan.
Graafisessa suunnittelutyössä käytettiin
tekijänä huippuammattilaista, Juha Kurkikangasta, joka vanhana faitterina tuntee rauhanturvaajan mielenliikkeet paremmin kuin hyvin. Ja on suunnitellut
todella paljon alan materiaalia.
Sivujen suosio yllätti pian webmasterina toimivan tiedottajan iloisesti. Esimerkiksi 7.4. sivulla oli noin 360 kävijää, eli
kävijämäärä ylitti lehtemme ”Faitterin”
painosmäärän.

Sivujen ylläpidossa on panostettu erityisesti ajankohtaisuuteen. www.phrt.fi
päivittyy joka päivä. Siihen on lisätty paljon toimintoja, joiden katsotaan palvelevan erityisesti yhdistyksen jäseniä.
Sivuston ydin on tietenkin kalenteri. Se
kertoo päivittäisistä yhdistyksen tapahtumista. Lisäksi kalenteriin on liitetty vasempaan palkkiin sitä tukeva ”Ajankohtaista”-osio, jossa on myös linkki suoraan
kalenteriin, mutta lisänä linkkejä tarkentaviin ohjeisiin ja kalenterin taustatapahtumiin.
Sivuston koko palvelupakettia ei kannata tässä ryhtyä avaamaan. Tarkoitus
kuitenkin on, että käytännössä kaikki
tarvittava tieto yhdistyksen menneistä ja
tulevista aktiviteeteista löytyy verkosta.
Kuten moni tietää, myös ”Faitteri” löy-

tyy sähköisenä versiona nettisivuilta. Tämähän on nykypäivää, ja media-ala lienee kehityksestä varsin
hermostunut. Jos kaikki lukevat pian
lehtensä verkossa, mitä tapahtuu
painotaloille? Olkaa huoleti. Tässä
vaiheessa ei pelkoa ”Faitterin” paperiversion katoamisesta ole. Mutta internetin palvelumaailmaa vältteleviä on pakko vähän ravistella:
käykääpä vilkaisemassa sivujamme. Tulette tuskin pettymään.
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Lähtölaukaus on pamahtanut.

BARETIT

Kannustajat villeinä. X

PILKILLÄ

Näpy tuli, vai tuliko?

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti perinteisien pilkkikilpailunsa 6.4.2013. Olosuhteet olivat upeat auringon paistaessa täydeltä terältään kauniina kevätsunnuntaina.
Veteraanien majalla järjestettyyn kilpailuun osallistui 39 pilkkijää.
Tunnelma jäällä oli leppoisa, mutta kilpailuhenkinen. Naisten sarjan
voittaja Irja Kyrö nosti kairan reiästä 0,770 kg saalista. Miesten voiton korjasi Antero Simola kovalla tuloksella 2,420 kg.

TEKSTI: JARMO LAINE. KUVAT: VEIKKO MAKKONEN

Punnitus on tarkkaa hommaa.
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PÄIJÄT-HÄMEEN

VUODEN

2012 RAUHANTURVAAJA SEPPO TOIVONEN

Talkootyötä aamusta iltaan

P

aljasjalkainen lahtelainen Seppo
Toivonen valittiin Päijät-Hämeen
Rauhanturvaajat ry:n kevätkokouksessa vuoden 2012 rauhanturvaajaksi. Eikä valinta ollut vaikea. Seppo
on nauttinut jo pitkään suurta luottamusta yhdistyksen jäsenistön keskuudessa peräänantamattomalla ja pyyteettömällä työllään talkoovastaavana.
Sepon sotilasura puolustusvoimissa
on ainakin osin perintöä isältä. Kasarmi tuli tutuksi jo syntymästä lähtien,
sillä ensimmäinen koti oli rakennus 5
Hennalan asuntoalueella. Kesämökkikin oli aivan Hälvälän harjoitusalueen
kupeessa.
Seppo on työskennellyt pääosan
urastaan Lahdessa. Ensin Hämeen
Ratsujääkäripataljoonassa kadettikoulun jälkeen sekä Huoltokoulutuskeskuksessa, Esikuntakoulussa ja Hämeen
Rykmentin esikunnassa. Väliin tosin
mahtuu kolme vuotta RUK:n väreissä
Haminassa. Rauhanturvatehtävistä
Seppo kiinnostui, kun aktiiviset rauhanturvaamisesta innostuneet työkaverit
kannustivat lähtemään.
Seppo toimi UNDOF-operaatiossa
Golanilla 13 kuukautta huoltotoimiston
päällikkönä 1982–1983. Tapahtuma-

Hämeen Rauhanturvaajiin. Toimintaan
ehti osallistua vasta vähän ennen reserviin siirtymistä 1990-luvun lopussa,
Seppo kertoo.
– Tuntuu hyvältä toimia yhdistyksessä. Vastuutehtäviä tasattaessa lupauduin yhdistyksen talkoovastaavaksi.
Pieni epäilys oli talkoolaisten saamisessa, mutta pelko oli turha. Aina on löytynyt henkilö tehtävään. Vastaavaa ei löydy kaikista yhdistyksistä, Seppo huomauttaa ylpeästi.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: SEPPO TOIVONEN,
KARI PULLINEN

Seppo palkittiin vuoden rauhanturvaajana Upseerikerholla 2.4.2013.
rikkaana aikana muun muassa Israel aloitti operaation Rauha Galileaan ja Suomi liittyi UNFIL-operaatioon.
Tehtävän jälkeen Seppo
palasi takaisin Lahteen. Viimeiset seitsemän vuotta
hän toimi Hämeen Rykmentin koulutustoimiston päällikkönä. Vuonna 1994 Seppo kävi vielä Norjassa YKhuoltokurssin.
– Minulle on alusta asti
ollut selviö kuulua Päijät-

Muistoja Golanilta.
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Kiireinen ja suosittu sotakirjallisuuden ykköstykki Ville Kaarnakari ehti vierailemaan yhdistyksemme kuukausikokouksessa 2.4.
2013. Kuten odottaa sopi, Villen tarinointi kirjojensa taustoista herätti
suurta kiinnostusta ja sai yleisön kyselemään innokkaasti kirjojen salaisuuksista. Operaatio-sarjan kirjoissa
Ville pyörittelee faktat ja fiktion niin
ovelasti sekaisin, että sotahistoriasta paremminkin perillä oleva lukija
joutuu olemaan todella tarkkana pysyäkseen raiteilla. Kirjailijan yhteistyö
Legioonalainen Peters -sarjan taustahahmon kanssa jatkuu myös edelleen.

Kirjailija Ville Kaarnakari palkittiin taiteilijalle sopivalla tavalla
hienosta esityksestään.
Ville oli varsin tyytyväinen Lahdessa saamaansa vastaanottoon, ja lupasi varmasti palata asiaan. Kuuluhan Kaarnakari itsekin barettien veljeskuntaan.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: KARI PULLINEN

Kevätkokous Heinolassa

Kokous järjestettiin ravintola Tukkijätkän kokoustiloissa.
Yhdistyksemme Heinolan alaosasto oli ottanut kokouksen
järjestelyvastuun tällä kertaa harteilleen. Kokouspaikaksi oli varattu ravintola Tukkijätkä. Sen kokoustilat
osoittautuivat erittäin sopiviksi käyttöömme, jälleen kerran.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
mukaan mm. tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Lisäksi kevätkokous valitsi vuoden rauhanturvaajan. Tällä kertaa valinta kohdistui barettiveli Seppo Toivoseen. Sepon ansioksi katsottiin erityisesti vaivaa pelkäämätön ja uuttera toiminta
talkootyön parissa (juttu Seposta toisaalla lehdessä).

Kokouksessa palkittiin yhdistyksen standaarilla Reijo Juvonen ja
Matti Saira pitkäaikaisesta työstään
yhdistyksen hallituksessa. Risto Salminen sai ansiokkaalle ja ahkeralle
verenluovuttajalle varatun ”Elämän
laukun” haltuunsa tällä kertaa.
Kokous huomioitiin paikallis- ja
aluemediassa. Itä-Hämeen hieno artikkeli ”Rauhanturvaajat eivät synkistele” julkaistiin koko sivun juttuna
myös Etelä-Suomen Sanomissa.
Kokous päätettiin saunomiseen
varsin asiallisissa saunatiloissa. Saunakeskusteluissa maailma parani
taas, ainakin vähän.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: VEIKKO MAKKONEN

Hallitus ja toimihenkilöt 2013

Sotatrillerin mestari
kertoi kirjojensa
taustoista

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
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
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

Standaarilla palkitut Reijo Juvonen
(oik) ja Matti Saira (kes). Vasemmalla
pj Ilkka Koskinen.

FAITTERI

Elämänlaukulla palkittu Risto
Salminen (vas).
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