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PUHEENJOHTAJAN PALSTA FAITTERIN KALENTERI

Hei jälleen lajitoverit. Kesä on
lähes mennyt. Otsikko viittaa
kyllä siihen, että kesää kohti
lähdettäessä sovittiin yhdis-

tyksen hallituksen ja jäsenistön kans-
sa, että huilataan kesä ja jatketaan sit-
ten syksyllä. Ei mennyt kuin vähän tois-
ta kuukautta ja puhelimet soi. Kyseltiin,
koska olikaan kokous. Ei meinannut
mennä minun eikä monen muunkaan
kaaliin, että se on vasta syksymmällä.

Tämä on osoitus siitä, että olemme
niin tottuneet koko ajan tekemään jo-
tain yhdistyksen eteen, että emme osaa
pysähtyä. Tämä tarkoittaa koko jäsenis-
töä. Tekemisistä voitte osaan tutustua
tässä lehdessä toisaalla.

Olisi niin paljon kiitettävää ja kehut-
tavaa yhdistyksen jäsenistä, että minul-
le annettu palstatila ei riittäisi. Yhden
taikuriryhmän kuitenkin tässä kehun.
Kesäteatterin rakentajat olivat kerta
kaikkiaan mestareita sekä asenteel-
taan, että ammattitaidoltaan. Kaikki
kävi ja homma hoitui.

Samasta porukasta oli tilattu myös

Rauhallista kesää….

Kun kesä koittaa, se tarkoittaa
Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry:lle sitä, että alkaa ta-
pahtua. Kilpiäisissä, Rintama-

veteraanien majalla, järjestetään ta-
pahtumia jatkuvasti. Kiireisimmät eivät
kaikkiin ennätä, mutta seuraavassa
hieman kimaraa menneen kesän 2013
osalta.

Kesäkausi avattiin tänä vuonna 8.6.
ja Kilpiäisiin kokoontui porukkaa kuin
Nasserin hautajaisiin. Eli osanotto oli
runsas, ja vierailijoita riitti. Kesäkuun
kuukausikokous hoidettiin rutiinilla pois
alta, ja palkintoja jaettiin muun muas-
sa ammunnoista. Makkosen Veikko oli
järjestänyt paikalle terveyspartion, joka
mittaili terveysarvoja halukkailta. Palve-
lu osoittautui suosituksi, ja järjestelyä
haluttaisiin jatkaa. Tikanheiton ja sau-
nomisen jälkeen popsittiin mahtava il-
tapala.

Kutsuimme 12.6. vieraaksemme
lahtelaisen sisaryhdistyksen väkeä.
Huru-ukkojen, eli puolustusvoimista
eläkkeellä olevien päällystöliittolaisten
edustus ilmoittautui Kilpiäisiin kokeile-

maan saunaa ja viettämään iltaa. Jä-
senistämme varsin moni kuuluu mo-
lempiin yhdistyksiin ristiin, ja yhteistä
toimintaa on pyritty löytämään silloin
tällöin. Synergiaa löytyi tällä kertaa ai-
nakin saunasta.

Juhannuksena Päijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry osallistui Lahden Sota-
veteraanien kesäjuhlaan Kilpiäisissä.
Paikalla oli todella paljon veteraaneja
ja tunnelma oli lämmin ja tunteikas.

Heinäkuun kuukausikokous käytet-
tiin juhlimalla 2.7. kahden barettiveljen
yhteisiä 70-vuotissyntymäpäiviä. Pauli
Hakkarainen ja Seppo Ruotsalainen ko-
kosivat Kilpiäisiin juhlijoita melkoises-
ti. Ohjelmaan kuului muun muassa
Kuorokillien upea esitys päivän sanka-
reille.

Perinteiset makkarakestit Sotavete-
raaneille järjestettiin 24.7. Tapahtuma
kokosi taas paikalle runsaasti vete-
raaneja ja baretteja yhteiseen illanviet-
toon.

Kesäkausi päätettiin 31.8. haikeas-
ti Kilpiäisissä. Moni koitti muistuttaa,
että kesä jatkuu vielä. Karaoken vauh-

dittama villiksi muuttunut tunnelma
valoi uskoa siihen, että saamme naut-
tia lämmöstä vielä hetken. Ainakin tois-
temme seurassa.

Kuten edellä kuvatusta voi päätellä,
kesä on barettien kulta-aikaa. Kun ote-
taan huomioon, että tuossa tapahtumi-
en välillä rakennettiin myös yksi kesä-
teatteri, ja vielä pyöritettiin teatteriesi-
tysten järjestyksenvalvontaa, alkaa
kuva rauhanturvaajan kesästä hahmot-
tua lopullisesti.

TEKSTI: JARMO LAINE

P.S. ResUl:n ampumakisat menivät mal-
likkaasti ja siitä iso kiitos kaikille tapah-
tumaan osallistuneille.

Yhdistyksemme nettisivut, www.phrt.fi, saavuttivat komean
rajapyykin, kun 10 000 kävijän raja ylittyi 20.8.2013. Sivut aukaistiin
2.3.2013, joten tuohon temppuun tarvittiin vain noin 6 kuukautta.
Kiitokset aktiivisille sivujemme käyttäjille ja kaikille vierailijoille.

Kesäkausi päättyy.

KILPIÄISISSÄ TAPAHTUU...

liikenteenohjaajia ja järkkäreitä. Teat-
teri teetti kävijöille netissä kyselyn ke-
säteatterin palveluista ja toiminnasta.
Yksi asia mikä palautteesta tuli esiin
selkeästi oli, että teatterilla oli HERRAS-
MIEHIÄ liikenteenohjauksessa ja järjes-
tysmiehinä. Mistä ihmeestä niitä sinne
oli tullut? Mutta vakavasti; aika velikul-
tia nää faitterit. Kaikki hommat hoide-
taan. Ja loppusilauskin vedetään tyylik-
käästi.

Omasta puolestani haluaisin toivot-
taa oikein hyvää ja rauhallista syksyä
yhdistyksemme jäsenistölle ja etenkin
talkoovastaavalle. Olet onnistunut täy-
dellisesti.

Valtakunnan suurimpia faitteripikku-
jouluja odotellessa.

ILKKA

 La–su 28.–29.9. Hölkkäri-risteily.
Ilmoittaudu tästä:
http://www.holkkari.fi/risteily

 Ti 1.10. klo 18.30 Kuukausikokous
upseerikerholla. Vieraana kapteeni
Markku Jokimies (HuoltoK), hän
kertoo uuden taistelutavan huollosta.

 To 10.10. klo 17–21 Hygieniapassi-
kurssi, Hennala rak 3 luokka. Kurssia
johtaa Eeva Heikkilä eeva.heikkila@
padasjoki.fi p, 041 502 2203.

 La 19.10. SRTL:n liittokokous,
Kemi. Osallistujat ilmoitetaan myöh.

 La 26.10. Syyskokous, paikka avoin

 La 26.10. Järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus (8 h). Kurssin johtaa
Ari Kahrola ari.kahrola@huurre.com
p. 040 708 4990.

 Ti 5.11. klo 18.30 Kuukausikokous
upseerikerholla. Vieras avoin.

 La-Su 9.–17.11. Järjestyksenvalvo-
jan peruskoulutus. Hennala, rak 3
luokka. Hannu Tukia, 045 635 6195

 Pe 6.12. Itsenäisyyspäivä. Ohjel-
masta eri käsky, kuukausikokous
paraatin jälkeen.

Tarkista MPK:n koulutuskalenteri
tästä: https://www.mpk.fi/
default.aspx?tabid=942
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaaji-
en perinteinen kesäretki suun-
tautui tänä vuonna Itä-Viroon.
Matka oli samalla ”talkooristei-

ly” yhdistyksen ahkerille talkoolaisille.
Matkalle osallistui myös yhdistyksen
barettihenkisiä ystäviä, joten kaikkiaan
56 iloista matkaajaa nousi bussiin ai-
kaisin lauantaiaamuna. Lahden linja-
autoasemalta ajettiin aluksi Länsisata-
maan, josta matka jatkui Tallinnaan.

Tallinnan satamasta mukaamme liit-
tyi paikallinen opas, Piret Kirme. Hänen
johdollaan lähdimme kohti Narvaa.
Menomatkalla Piret kertoi meille Itä-Vi-
ron historiasta ja alueen luonnonvarois-
ta ja luonnosta.

Ensimmäinen pysähdyspaikka oli
Purtse Hiiemäe, joka on tiettävästi
muinaisvirolaisten pyhä paikka. Hiiemä-
elle perustettiin 1991 “Kurjuse Ohvrite
Leinapargi” (Kurjuuden Uhrien Suru-
puisto). Tällöin istutettiin ensimmäinen
tammi, kesäkuun 1941 kyydityksen 50.
vuosimuistopäivänä.

Seuraavaksi pysähdyimme Ontikan
rantatörmälle ja Valaste-putoukselle.
Viron korkein, 55 metriä merenpinnan
yläpuolelle ulottuva Ontikan rantatörmä
on kuin kivinen luontokirja, joka paljas-
taa lukijalleen eri aikakausien kerros-
tumat. Parhaiten rantatörmän näkee
Valasten putoukselle rakennetulta nä-
köalatasanteelta.

Kesäretki Itä-Viroon

Ennen Narvan kiertoajelua kävimme
vielä Toilassa, saksalaisten hautaus-
maalla ja Orun puistossa. Narvan kier-
toajelun jälkeen siirryimme hotellille ja
valmistauduimme yhteiselle päivällisel-
le, joka nautittiin Restoran Castellissa,
komeassa Narvan linnassa.

Sunnuntaina aamupalan jälkeen
matkamme jatkui kohti Narva-Jõesuu-
ta, joka on kylpyläkaupunki Itä-Viru-
maan maakunnassa. Narvajoki virtaa
kaupungin vieressä ja on rajajoki Viron
ja Venäjän välillä. Uintimatka Venäjän
puolelle ei ole kuin noin 200 metriä.

Matkamme jatkui Vaivaran Sinimä-
en museoon (Vaivara Sinimägede Muu-
seum), jossa tutustuimme muun muas-
sa vuonna 1944 alueella käytyyn Sini-
mäen kukkuloiden taisteluun. Sitten oli
vuorossa tutustuminen Sillamäen kau-
punkiin, jossa otimme ryhmäkuvan kau-
pungin komeilla portailla. Portailta
avautui komea näköala rantaan johta-
valle puistokujalle.

Tämän jälkeen saavuimme Sagadi

kartanon alueelle. Kartanon historia
yltää yli 500 vuoden taakse. Vanhat
aitat, tallit, meijeri, vaunuvaja, navetat
ja muut rakennukset palvelevat tänä
päivänä uusissa tehtävissä. Sagadissa
toimivat nykyään metsä- ja kartanomu-
seo, luontokoulu, hotelli ja ravintola.
Kartano on merkittävä rakennustaiteel-
linen muistomerkki. Ennen Tallinnaan
saapumista vierailimme vielä Altja ka-
lastajakülässä, Võsussa, Käsmussa ja
Kapteenien külässa.

Matkan aikana Sintosen Eero oli
myynyt arpoja ja palkinnot arvottiin pa-
luumatkalla. Illalla Tallinnassa oli sitten
aika kiittää opastamme ja siirtyä lai-
vaan paluumatkaa varten.

Matkalle osallistuneet olivat erittäin
tyytyväisiä itse matkaan ja vierailukoh-
teisiin, mutta ennen kaikkea rentoon ja
mukavaan ilmapiiriin. Onnistuneesta
matkasta kuuluu iso kiitos ryhmämme
vetäjille Sepolle ja Arille.

TEKSTI JA KUVA: AKI HARJU

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat
ry antoi taas väkevän näytteen
talkootyöosaamisestaan ke-
sällä 2013. Yhdistyksen tal-

kooporukka rakensi LAUKES:lle (Lah-
den Uusi Kesäteattteri) näyttämön ja
katsomotilat Myllysaareen venevajaan.

Lyhyessä ajassa toteutettu projekti
oli, kuten odottaa saattoi, täynnä haas-
teita. Venevajan rakenne salli käyttää
vain rakennuksen toista päätä. Katso-
morakenteita haettiin kissojen ja koiri-
en kanssa, ja ne löytyivät lopulta kisa-
puistosta. Mutta niin vain työ oli valmis
ajallaan. Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat hoiti myös esitysten järjestyksen-
valvonnan.

LAUKES korjasi näytelmällään ”Myl-
lysaaren kaunis Justiina” täyden potin.
Kaikki esitykset myytiin loppuun ja kri-
tiikki oli ylistävää. Tähän osastoon ei

Osalla matkalaisista oli myös urheilumieltä.

Talkootyön voimaa – mehän tehdään vaikka teatteri!

Faitterit Narvassa

yhdistyksellä kuitenkaan ollut osaa eikä
arpaa. Saimme kuitenkin olla mukana
kehittämässä lahtelaista kulttuurielä-
mää.

TEKSTI: JARMO LAINE

Talkooporukka katsomon koeistunnolla.
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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, 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
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Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry järjesti rannal-

taongintakilpailun Kilpiäisissä
13.8.2013. Kilpailuun osallistui
12 onkijaa, joista naisia oli neljä.

Tulokset: 1) Gunilla Lehtinen
1095 g; 2) Antero Simola 639 g;
3) Olli Mielonen 337 g; 4) Pauli
Hakkarainen 288 g. Suurimman
kalan sai Gunilla Lehtinen, 445 g.

Kilpailun ylituomarina toimi
Raimo Lehtinen, sihteerinä Mark-
ku Selonen ja virallisena punnit-
sijana Kalevi Väisänen. Kisan jäl-

keen saunottiin ja vihdottiin Mat-
ti Finnilän lahjoittamalla tam-
menlehvävihdalla. Hauskaa oli.

TEKSTI JA KUVAT:
VEIKKO MAKKONEN

Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry toimi järjestä-

vänä seurana ResUL.n Falling
Plates -kilpailussa 31.8.2013.
Kilpailut sujuivat järjestelyjen
osalta hienosti. Kilpailuun osallis-
tui 13 joukkuetta.

FALLING PLATES VESIVEHMAALLA
Tuloksia: 1) I.Spol-kilta 22,8;

2) Pohjois-Savon peltisepät 23,3;
3) II. Asikkalan ilves 26,3.

Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajat ry sijoittui tällä kertaa yh-
deksänneksi.

TEKSTI: JARMO LAINE
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Ampujat.

Kisaajat vavat tanassa.

RANNALTA ONGITTIIN...

Kilpailun tunnelmaa.
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