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PUHEENJOHTAJAN

FAITTERIN

PALSTA

KALENTERI

Tehdään historiaa

X La 30.11. klo 18 Pikkujoulut Kurjenmiekassa. Lähtö linja-autolla n. klo 16.30.
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä.

Sisaret ja veljet.

X To 5.12. klo 18 Varuskunnan ja
reserviläisjärjestöjen itsenäisyyspäivän
vastaanotto Upseerikerholla.

V

uosi alkaa olla lopuillaan. Se on
ollut todella vaiherikas. Tapahtumia on riittänyt. En luettele niitä.
Tiedätte itse paremmin; ne tehneinä, mukana olleina.
Iso, surullinen asia, joka meitä kaikkia
odottaa, on perinteikkään joukko-osaston, Hämeen Rykmentin, alasajo. Asialle
emme enää voi tässä vaiheessa mitään.
Voimme kuitenkin olla ylpeitä siitä, että
olemme saaneet olla varuskunnan kanssa yhteistyössä kaikki nämä vuodet. Siellä on aina suhtauduttu meihin erittäin
positiivisesti. Varuskunnassa on ollut, ja
on edelleen paljon rauhanturvaajataustaisia henkilöitä. Hämeen Rykmentissä
on myös annettu rauhanturvaamiseen liittyvää koulutusta. Tämä on luonnollisesti
tehnyt yhteistyöstä sujuvaa ja luontevaa.
Nyt, sisaret ja veljet, on tullut aika historiallisen tehtävän. Tulkaa mukaan itsenäisyyspäivän tapahtumiin 6.12.2013.
Silloin järjestetään näillä näkymillä viimeinen iso itsenäisyyspäivän paraati Lahdessa Hämeen Rykmentin johtamana. Olkaa
valmiina marssimaan ja osoittamaan että
maanpuolustustahto ei Päijät-Hämeessä
lopu siihen että paikkakunnalta lähtee va-

X Pe 6.12. Itsenäisyyspäivä. Ohjelmasta
eri käsky, kuukausikokous paraatin jälkeen,
KAIKKI PARAATIIN!

ruskunta. Barettien näkyvyyttä siis tarvitaan.
Puheenjohtajankin näkökulmasta on
havaittavissa historian siipien havinaa yhdistyksen suhteen. Olemme valtakunnallisesti ajatellen vireä yhdistys. Monissa
veljesyhdistyksissä jäsenmäärän kehitys
on kääntynyt negatiiviseksi. Meillä on ollut onnea saada uusia jäseniä enemmän,
kuin on ollut poistumaa. Kiitos siitä niille
henkilöille, jotka jaksavat hankkia uusia
jäseniä.
Itsenäisyyspäivänä yhdistyksemme,
Rauhanturvaajaliitto ry ja puolustusministeri haluavat kiittää yhdistyksemme jäseniä. Olkaa paikalla. Yhdistys tarjoaa kahvit.
Omasta puolestani haluaisin kiittää
menevän vuoden hallitusta. Ilman teitä
ei olisi päästy näihin tuloksiin. Samalla:
Tervetuloa uusi hallitus.
Tervetuloa uusi vuosi ja uudet kujeet.

ILKKA KOSKINEN

X La–Su 21.–22.12. Gospel-konsertti,
Keski-Lahden kirkko. Järjestysmiehiä
kaivataan.
X Ti 24.12. Jouluaaton tapahtumat,
kunniavartio haudoilla.
X Ti 7.1.2004 klo 18.30 Kuukausikokous
Upseerikerholla. Vieraana Osmo Hynninen.
X To–La 16.-–18.1. Udria talvipartiokilpailu Itä-Virossa. Osallistujat.
X Ti 4.2. klo 18.30 Kuukausikokous Upseerikerholla. Vieraana eversti evp Ville
Holopainen, huoltovarmuuskeskuksesta.
X La–Su 22.–23.2. Finlandiahiihto Lahti.
Osallistujat?
X Pe–Su 28.2.–2.3. Salpausselän kisat.
Katsomossa.
X Ti 4.3. klo 18.30 Kuukausikokous,
Heinolan palolaitos.
X To 13.3. Talvisodan päättymisen
muistopäivä. Tapahtumista eri käsky.
X La–Su 15.–16.3. Vertaistuen tukihenkilöiden koulutus, Tikkakoski. Osallistujat?
X Yhdistyksen Kevätkokous (paikka ja
aika vielä auki)
X Ti 1.4. klo 18.30 Kuukausikokous
Upseerikerholla. Jere Laine esittelee
uutta kirjaansa.
X Su 27.4. Mahdollisuuksien tori,
PHRT mukana.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsen:
kun maksat jäsenmaksua, TARKISTA LASKUN KAIKKI
YKSITYISKOHDAT, MYÖS VIITENUMERO.

X Su 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
aluejuhla Nastolassa, PHRT mukana.

Hämeen Rykmentti häviää – entä maanpuolustushenki?

H

ämeen Rykmentti lopettaa vaiheittain toimintansa vuoden
2014 loppuun mennessä. Osa
sen nykyisistä alayksiköistä siirtyy eri puolille Suomea, osan toiminta loppuu. Joukko-osaston lopettaminen on ollut kova isku paitsi sen henkilökunnalle,
myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Merkittävän maanpuolustustoimijan häviäminen kartalta aiheuttaakin yllättävän laajan skaalan erilaisia ongelmia. Kaupunki
on huolissaan verotuloista ja työpaikoista, muuttamaan joutuvan henkilökunnan
perheet tulevaisuudestaan. Monet yritykset menettävät tärkeän asiakkaan.
Hämeen Rykmentin lopettaminen tulee näkymään erityisen painokkaasti Päijät-Hämeen maanpuolustukseen liittyvässä yhdistys- ja järjestökentässä. Asiaan
on kuitenkin valmistauduttu. Maanpuolustustoimintaan liittyviä asioita koordinoimaan on perustettu Päijät-Hämeen
maanpuolustustyön johtoryhmä. Päijät-

Hämeen Rauhanturvaajat ry:stä johtoryhmään kuuluvat Seppo Toivonen ja Pertti
Vesenterä. Näiden barettiveljien sitoutuminen ja verkottuminen maanpuolustustyön eri järjestöihin ja -aloille on merkittävää ja laajaa, joten heidän osaltaan
kyse on paljon muustakin, kuin rauhanturvaajien näkökulmasta.
Mutta miksi tällainen toiminta on jo
käynnistetty? Vastaus on yksinkertainen.
Muutokset maanpuolustukseen liittyvän
toiminnan osalta tulevaisuudessa ovat
osin jopa dramaattisia nykytilanteeseen
verrattuna. Aikaisemmin suurelta joukkoosastolta saatu tuki on ollut olennaista
ja perustavaa laatua olevaa. Tulevaisuudessa pieni aluetoimisto ei mitenkään voi
tarjota samanlaista tukea järjestökentälle.
Oikeastaan asia kääntyy toisin päin.
Järjestöt tekevät kaiken itse.
– Ensimmäiset haasteet iskevät jo
vuonna 2014. Kaikki varaukset on tehtä-

vä heti ja valmistelut on aloitettava jo nyt,
täräyttää Pertti Vesenterä.
Pertti toimii useiden veteraanijärjestöjen luottamustehtävissä. Hän on huolissaan sirpaleisen veteraanikentän mahdollisuuksista ilman organisaation kehittämistä yhtenäisempään suuntaan.
– Kaikki itsestäänselvyydet on unohdettava, huomauttaa puolestaan Seppo
Toivonen.
Seppo vastaa johtoryhmässä mm. rauhanturvaajien, sotilaiden eri eläkeyhdistysten ja myös alueen aktiivien asioista.
Hän korostaa eri yhdistysten yhteistyön
kehittämistä.
– Enää ei vanha toiminnan taso riitä.
Meidän on aktivoiduttava, ja luotava aivan uudenlaista yhteistyötä, Seppo korostaa.
– Name it, and we’ll do it! Seppo muistuttaa rauhanturvaajien vanhasta periaatteesta.
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P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
saa jäseniä vuosittain runsaasti. Tänäkin vuonna uusia baretteja on toimintaamme tullut mukaan 26 kappaletta. Seuraavassa yhden
uuden jäsenen tarinaa:
Jarmo ”Jamo” Pennanen on 46-vuotias kokenut rauhanturvaaja, jolla on myös
aikaisempaa kokemusta rt-yhdistystoiminnasta. Hän asuu nykyisin Orimattilassa. Jamo on syntyisin Savonlinnasta, ja
siellä hän liittyi jo nuorena paikalliseen
reserviläisten toimintaan. Seisoessaan
Savonlinnan torilla reserviläisten osastossa itsenäisyydenpäivän paraatissa, hän
pani merkille vieressä olevat barettia kantavat ryhdikkäät miehet.
– Huomasin katselevani kadehtien
rauhanturvaajien osastoa ja ajattelin, että
saisinpa olla joskus tuossa porukassa,
Jamo kertoo naureskellen.
Sukeltajana ammatikseen toiminut
Jarmo jätti väliin Namibia-operaation tärkeän työtehtävän vuoksi. Sitten hän haki
Makedoniaan, silloiseen UNPROFOR-operaatioon 1995. Se osoittautui hyväksi ratkaisuksi.
Vartioaliupseerina toiminut Jamo huomasi rauhanturvatehtävien maistuvan,
joten hän haki 1997 Bosnian SFOR-operaatioon. Siellä Jarmo työskenteli rakentajatehtävissä, jotka myös vastasivat hänen uusia siviilitöitään. Rauhanturvaaminen tuntui edelleen niin hyvälle, että hommiin oli päästävä uudestaan. Bosnia kutsui miestä taas 1999–2000. Nyt hän
työskenteli konejoukkueen varajohtajana.

Jamo ja
baretit.
Eikä tämäkään riittänyt. KFOR:iin Kosovoon Jarmo meni vain neljän kuukauden
tauon jälkeen vuonna 2000. Siellä rakentajatyöt jatkuivat.
Jamon parhaat muistot rauhanturvatehtävistä liittyvät Bosniaan.
– Sain toimia Bosnia Beaversin, oman
sukellusseuramme puheenjohtajana.
Sukeltaminen jäi kyllä vähemmälle, mutta kerran hain Bosna-joen pohjasta rapuja, kun kaverit eivät uskoneet sieltä niitä
löytyvän.
Sitten haastateltava herkistyy.
– Jostain syystä juuri Bosnian operaatioista on jäänyt todella tärkeitä ja kestäviä ystävyyssuhteita.
Myös vakavaa muisteltavaa löytyy.
– Olin pykälässä Camp Jussin pääportin vartiokopissa aamukuuteen, kun juuri ennen vuoron loppumista kuului kova
napsahdus, joka täräytti koppia. Kypäräkin putosi lattialle seinältä. Vasta hetken
kuluttua tajusin, että joku oli ampunut
pykäläkoppia. Päätin, että en viitsi yhden
iskemän takia asiasta ilmoittaa, sillä ilmoitus olisi johtanut varmasti koko leirin

hälyttämiseen, Jarmo muistelee.
– Sanoin kuitenkin asiasta aamupalalla päällikölle, ja tämä keräsi heti pienen
osaston tarkistamaan asiaa. Tiedusteluupseeri kiikutti pian kopin seinästä löytyneen litistyneen luodin nähtäväkseni.
Pennasen Jarmo on ollut tähän mennessä jäsenenä jo Suur-Savon ja Helsingin Rauhanturvaajissa, sillä työ on vienyt
miestä ympäri maata. Miltä uusin yhdistys vaikuttaa?
– Täytyy sanoa, että tämä Päijät-Hämeen toiminta näyttää jopa yllättävän
pirteälle. On hienoa, että täällä on monenmoista aktiviteettia ja vaihtoehtoja. Ehkä
päädyn pitkästä aikaa kokeilemaan Falling Plates -ammuntaakin.
Jamo kertoo, että tällä hetkellä suuri
osa elämästä keskittyy kahden tyttären
kanssa olemiselle. 9- ja 12-vuotiaat tytöt
ovat haastava projekti sinkkuelämää elävälle isälle. Mutta suvussahan tämä kulkee, Jamo toteaa lopuksi. – Tyttöjen ukki
oli Kyproksella rauhanturvaajana aikanaan.

TEKSTI JA KUVA: JARMO LAINE

SYYSKOKOUS 2013 – Asiat
nuijittiin ja sitten saunottiin...

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
järjesti vuoden 2013 syyskokouksensa 26.10. Lahden
Mieskuoron näyttävissä tiloissa
Lahden keskustassa. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hallituksen vaihtuvien jäsenten osalta muutamia uudistuksia. Joidenkin hallituksen jäsenten
vastuuaikaa muutettiin, jotta hallitus saatiin rotaatioittain tasapainoon. Muutokset
hallituksen kokoonpanoon olivat kuitenkin pieniä. Vaihtuneet tehtävät julkaistaan vuoden vaihteessa nettisivuillamme,
ja tietenkin vuoden ensimmäisessä

Kokouksen
huumaa...
Faitterissa, joka ilmestyy viimeistään
3.3.2014.
Kokouksessa palkittiin elämänsalkulla
jo toistamiseen Risto Salminen. Väinö
Räihä palkittiin Rintamaveteraanien hopeisella ansiomerkillä.
Kokouksen jälkeen kokousväki jäi sankoin joukoin nauttimaan laadukkaista

saunatiloista. Koettiin tunnelmallinen
hetki, kun osa paikalla olleista bareteista
ilmoitti, että päivälleen tasan 40 vuotta
sitten herrat olivat lähteneet Kyprokselle
ns. palokunnan matkaan.
Aika velikultia...
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n lokakuun kuukausikokouksen vieraana luennoi kapteeni Markku Jokimies.
Huoltoekspertti selvitti kuulijakunnalle puolustusvoimien uuden
taistelutavan huollon kommervenkkejä. Ja niitä riittikin.
Kiinnostava luento sai aikaan kiivaan keskustelun ja antoi
varmasti ajattelemisen aihetta kuulijoille. Monelle ”vanhan koulun” miehelle ei uusi systeemi oikein avautunut. Metsään konteissa jätettävä materiaali ei saanut kannatusta.
Erinomainen luennoitsija sai joka tapauksessa väkevät aplodit esityksen päätyttyä.
TEKSTI JA KUVA: JARMO LAINE

Kapt Markku Jokimies vauhdissa.

PALKITSEMISIA

Hallitus ja toimihenkilöt 2013

TÖPINÄ HOITAA HOMMAN

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
Projektivastaava, virkistys- ja vapaa-aikatoimikunta,
palkitsemistooimikunta
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

Puolustusministeri on myöntänyt Seppo Toivoselle Suomen Rauhanturvaajaliiton 1. lk:n Ansioristin.
Suomen Rauhanturvaajaliitto on myöntänyt seuraavat mitalit yhdistyksemme jäsenille:
z Kultainen Ansiomitali Jari Ilosalolle.
z Hopeinen Ansiomitali Esa Saloselle, Raija Paavolalle,
Raimo Inkiselle, Matti Finnilälle ja Hannu Eskelille.
z Pronssinen Ansiomitali Pirkko Seloselle, Väinö Räihälle,
Elina Rossille, Rauli Niemelälle ja Pentti Karhiselle.
Myöntöpäivämäärä on 24.10 2013.

Talkootoiminta
Seppo Toivonen, seppo.toivonen@phnet.fi
puh. 050 3092232

HUOM! Mitalit luovutetaan perinteisesti 6.12. Upseerikerholla
paraatin jälkeen olevassa kokouksessa. Yhdistys onnittelee
kaikkia ansioituneita.

Hallituksen kokoonpanoon tulee pieniä
muutoksia vuoden 2014 alussa. Ne voit
tarkistaa aikanaan netistä os. www.phrt.fi.

FAITTERI

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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