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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT KALENTERI

Moni yhdistyksemme jäsen oli mu-
kana suuren suosion saaneella
matkalla. Jotkut ovat käyneet

missionsa jälkeen Afroditen saarella use-
astikin, mutta mahtuipa joukkoon niitä-
kin, jotka olivat ensi kertaa vanhassa pal-
veluspaikassaan sitten missionsa. Kaikil-
le riitti ihmettelemistä.

Matkasta on varmaan tarkempi kerto-
mus seuraavassa Rauhanturvaajassa, ja
myös hieman juttua toisaalla lehdessäm-
me. Omalta osaltani voin todeta, että vie-
railut kohteisiin todella sykähdyttivät. Kii-
tos kaikille mukana olleille veljille ja sis-
koille seurastanne.

Omaa yhdistystämme on kohdannut
jostain syystä merkittäviä palkitsemisia.
Kotkan liittokokouksessa yhdistyksemme
palkittiin vuoden 2013 yhdistyksenä. Sa-
malla saimme Messikellon, joka luovute-
taan yhdistykselle, joka on parhaiten hoi-
tanut tiedottamisen. Verikauhan olimme

Terveisiä
Kyprokselta

kuulemma saaneet jo syksyllä palkinnok-
si verenluovutuskilpailusta.

Eikä tässä vielä kaikki. Yhdistys voitti
valtakunnallisen kotirata-ammunnan il-
makiväärikilpailun. Tulipa joukkoon myös
henkilökohtainen kulta ja pronssi (yli 50v.
sarjassa).

Palkitsemisista sen verran, että kiitos
kuuluu kaikille, jotka ovat aktiivisesti osal-
listuneet yhdistyksen toimintaan. Erityis-
kiitos tiedottajalle hyvin tehdystä työstä.

Nähdään kesällä Sotaveteraanien yh-
teismajalla.
Ja ne pakolliset, käykää luovuttamassa
verta ja muistakaa Myllysaaren talkoot,
jotta päästään syksyllä jälleen Viron mat-
kalle.

Toivoopi PJ

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
palasi 17.5.2014 Kotkasta Rau-
hanturvaajaliiton kevätkokoukses-

ta rinta rottingilla.
Pöytä puhdistettiin täysin: Vuoden

2013 paras yhdistys ja paras tiedotus
vuonna 2013 tarkoittavat sitä, että yhdis-
tyksen toiminta on arvioitu parhaaseen
AAA+ luokkaan.

Tuo Messikellon saaminen sai tiedot-
tajan posket ensin punoittamaan, mutta
sitten ajatus terävöityi. Mitä yhdistyksen
tiedotus itse asiassa on? Se koostuu seu-
raavanlaisista asioista:

– Puheenjohtaja johtaa tiedotusta vah-
vasti ja selkeällä kädellä. Hän päättää
mitä, missä, miten ja koska tiedotetaan.
Ja kenelle tiedotus kohdistetaan.

– Talkoovastaava, ampumavastaava,
veteraaniasioista vastaavat, sihteeri, jä-
senvastaava ja vapaa-aikatoimikunnan
vastaava tiedottavat kukin jäsenistölle
jatkuvasti oman osa-alueensa asioista
kokouksissa ja yhdistyksen viestimiä käyt-
täen. Yksityiset jäsenetkin ovat hyvin ak-
tiivisia tiedottajia.

– Tiedottaja lähinnä ylläpitää tiedotta-
misen teknisiä välineitä, lehteä ja nettisi-
vuja.

Messikello kilkattaa kaikille
Tiedottamisen korkea taso yhdistyk-

sessä johtuu siitä, että jäsenistöstä löy-
tyy niin paljon aktiivisia toimijoita, jotka
myös huolehtivat tehtävistään. Ei vain sii-
tä, että joku tiedottajan planttu nyhvää
nettisivujen kanssa.

Messikello siis kuuluu meille kaikille.
Ollaan siitä ylpeitä.

TEKSTI: JARMO LAINE

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

To 5.6. Satama soi, Lahden satama
– Varusmiessoittokunta esiintyy, PHRT
mukana

Pe–la 6.–7.6. Kesäyön marssi, Tuusula
– antti.lindgren@esedu.fi

Pe 6.6. MILJAZZ – Upseerikerholla
nähdään, järjestyksenvalvojia tarvitaan

La 7.6. klo 14.00 Kesäkauden avajai-
set, Rintamaveteraanien maja – kaikki
mukaan, samalla myös kesäkuun kuu-
kausikokouksen asiat

Ke 11.6. klo 17.00, Hälvälä PHRT:n
pienoiskivääriammunta, 50 m rata –
kiinnostuneet mukaan. Ilm Salmisen
Ristolle

Pe–su 13.–15.6. Kostianvirran taistelut,
Pälkäne – Pirkanmaan Rauhaturvaajat
järjestää

La 14.6. Rami Lehtisen 70-vuotispäivät,
klo 14.00 Veteraanimajalla, tervetuloa

Ma 23.6. Myllysaari klo 9.00 – Mylly-
saaren kesäteatterin rakentaminen
alkaa

Pe–su 27.–29.6. Salpavaellus, Miehik-
kälä – yht Terho Ahonen, Kymenlaak-
son Rauhanturvaajat

Ti 1.7. Kuukausikokous Veteraanien
yhteismajalla klo 17.00 – saunotaan
vapaaseen tahtiin, asiat käsitellään
siinä sivussa

9.7.–3.8. Myllysaaren kesäteatterin
esitykset – jäseniä eri toimitsijatehtä-
vissä koko näytäntökauden ajan

La 12.7. Sulkavan soutu, Sulkava
– SRTL:n joukkue osallistuu, Yht Riku
Tenhunen

Ti 5.8. Kuukausikokous, Upseerikerho
klo 18.30 – Vierailija vielä päättä-
mättä

Ke–la 6.–9.8. Admiral Pitka, Viro
– mahdollisuus toimitsijatehtäviin, Jari
Nisula 040-522 5774

La 9.8. SRTL:n Falling Plate, Kouvola
– järjestää Kymenlaakson Rauhantur-
vaajat

La–su 9.–10.8. SRTL:n kesäpäivät,
Siikaranta, Espoo – Helsingin Rauhan-
turvaajat päävastuussa (kutsu sivuil-
lamme)

Ti 2.9. Kuukausikokous, Upseerikerho
klo 18.30 – vierailija vielä avoin

La–su 6.–7.9. Tarton talkoomatka
– ohjelma löydettävissä sivuilta

Ti 7.10 Kuukausikokous, Upseerikerho
klo 18.30 – vierailija avoin

La–su 10.–11.10. SRTL:n liittokokous,
Lahti – yhdistyksen näytön paikka,
tehtäviä ja töitä riittää

TIEDOTTAJALTA
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Kylpyhuonelaulajien aate-
li, eli Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry:n kuoro
Kuorokillit esiintyi Lahdes-

sa Upseerikerholla 26.4.2014. Odo-
tettu, hartaasti valmisteltu ja mai-
nostettu tapahtuma veti kerhon täy-
teen ääriään myöten. Kuorokillit juh-
li näin 10-vuotispäiväänsä. Kuoro
perustettiin 3.2.2004.

Satsaus kannatti. Kaksituntinen
show sisälsi kaikkea mahdollista. Ja
juuri sopivasti. Tunteikkaat rauhan-
turvahenkiset laulut liikuttivat ylei-
sön, mutta tuskin silmäkulmasta oli
pyyhitty vaivihkaa kosteus pois, kun
jo naurettiin hillittömästi. Rekvisiitan
vaihtuessa yhä hullumpaan Kuoro-
killit osoitti, että se osaa myös huu-
morin vaikean taidon.

Mahtavaa, Kuorokillit, mahtavaa!
Muuten: Kuorokillit etsii jouk-

koonsa uusia laulajia ja soittajia.
Kuoron yhteystiedot löytyvät netti-
sivuiltamme: http://www.phrt.fi/13

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN

Kuorokillit

auhanturvaaja-lehti jär-
jesti lukijamatkan Kyp-
rokselle viikolla 16. Huh-
tikuussa tuli kuluneeksi

50 vuotta ensimmäisten YK-joukko-
jen ja suomalaisten rauhanturvaa-
jien saapumisesta Kyprokselle.

Matkan ohjelma oli runsas ja an-
toisa. Se sisälsi mm. tutustumisen
Nikosian vanhaan lentokenttään,
briiffauksen UNFICYP:in nykyisestä
kokoonpanosta ja tehtävistä ja sep-
peleiden laskun muistomerkille.
Vapaa-ajalla tutustuttiin omin päin
Nikosian turkkilaiseen puoleen.

TEKSTI JA KUVA
SATU HEINONEN

R

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n matkalaiset poseeraavat suomalaisten rauhan-
turvaajien muistomerkillä. Kuvassa vas. Matti Rossi, Taisto Syrjä, Seppo Ruotsalainen,
Satu Heinonen, Henry Perttula, Ilkka Koskinen, Matti Sinkkonen.

K

Faitterit Kyproksella

SHOW
Trikoo on
miehellä kaunis.

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

simolan.fi

Faitterit edustamassa

Vas. Ari Mähönen, Jukka Hämäläinen, Kalevi Väisänen, Eero Sintonen,
Pertti Ketola, Seppo Toivonen ja Kari Hutri.

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry oli pykälässä
Lahden sataman Mahdollisuuksien tori -tapah-
tumassa 27.4.2014. Kiinnostuneille esiteltiin krii-

sinhallintaoperaatioita ja vanhoja rauhanturvakeikkoja.
P

Faitteri_2_2014_eka.pmd 26.5.2014, 19:074


