PUHEENJOHTAJAN

KALENTERI

PÄRINÄT

Kiitos, mutta
ei hyvästi ...

T

aas on vuosi lähes lopuillaan.
Yhdistys piti syyskokouksensa
ja päästiin pienillä muutoksilla.
Hallituksessa ei tapahtunut kuin yhden
henkilön vaihdos. Ei ollut tarvetta. Tämän hetkinen hallitus ja toimikuntien
vetäjät ovat asiansa osaavia ja sitoutuneita työhönsä. Oli helppo suorittaa
puheenjohtajan vaihtaminen tuoreempaan.
Mikään eilisen teeren poika ei uusi
puheenjohtaja ole. Hän on sihteerinä
tehnyt työt yhdessä hallituksen kanssa
niin, että puheenjohtajana on ollut helppo työskennellä.
Puheenjohtajan tehtävä on johtaa,
eikä päsmäröidä tai ajaa läpi omia mielipiteitänsä. Mennyt vuosi oli työntäyteinen ja saimme paljon aikaan yhdessä.

Tästä on hyvä jatkaa. Talous on tasapainossa eikä tulevalle vuodellekaan
ole mitään suuria muutoksia tulossa.
Kokouspaikka tosin muuttuu takaisin
Cumulukseen, josta viimeksi lähdettiin
Upseerikerholle. Yhteistä tekemistä löytyy tulevinakin aikoina kaikille halujen
mukaan.
Toivotan oikein hyvää joulun odotusta kaikille jäsenille ja heidän läheisilleen. Pikkujouluissa tavataan.
Toivoopi

ILKKA KOSKINEN

Seppo Toivonen vuoden lahtelaiseksi 2014

M

oni Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsen varmasti ilahtui ja innostui lukiessaan Etelä-Suomen Sanomia 4.11.
2014. Lehdessä kerrottiin, että vuoden
2014 lahtelaiseksi oli valittu Seppo Toivonen.
Valinta ei olisi voinut osua paremmin
oikeaan. Sepon ansiot ovat vaikuttavat.
Erilaisia luottamustehtäviä riittää niin
pitkäksi luetteloksi, että vain tärkeimpiä tässä voidaan mainita. Seppo on
toiminut pitkään mm. Upseerikerhon ja
Lahden kadettipiirin hallituksissa. Historia on Sepon harrastuksista ja aktiviteeteista se rakkain. Hän on Lahden
Seudun oppaat ry:n hallituksen pitkäaikainen jäsen ja yhdistyksen puheenjohtaja. Juuri Hennalan historia on ollut Sepon erityisen kiinnostuksen kohteena ja hän on toiminut pitkään Sotilasmusiikkimuseon ja Sotilaslääketieteen museon museovastaavana.
Seppo on monin tavoin vaikuttanut
Lahden tunnettavuuteen. Hän on muun
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X

Pe 5.12. Itsenäisyyspäivän tapahtumat
ja iltajuhla, Upseerikerho. HämR:n
viimeinen itsenäisyyspäivän tapahtuma.

X

La 6.12. Itsenäisyyspäivän konsertti,
Ristin kirkko. PHRT
mukana, tehtäviä
mm. lipuilla jne.

X

To 11.12. Nuotioilta,
Renkomäki. Tarkemmat ohjeet Salmisen
Ristolta.

X

La 13.12. klo 18.00
Pikkujoulut. Tällä
kertaa juhlitaan
Upseerikerholla.

X

To-pe 18.–19.12.
Gospel-konsertti,
Ristin kirkko. Tapahtuman järjestelyissä
PHRT:n väki mukana.

X

Ke 24.12. klo 9.00
Kunniavartio sankarihaudoilla, Ristin
kirkko.

X

Ke 31.12. HÄMR:n
toimintojen lopettaminen. Eri tapahtumia päivällä ja illalla,
PHRT mukana järjestelyissä.

X

Ke 31.12. Uuden
vuoden vastaanotto
klo 18.00–20.00,
Kaupungintalo,
PHRT järjestelyissä
mukana.

2015
muassa ollut mukana ideoimassa Lahden historiallista kalenteria.
Meille PHRT:n jäsenille Seppo on pidetty ja arvostettu yhdistyksen selkärangan, talkootoiminnan vastuuhenkilö. Seppo valittiinkin vuoden 2012 rauhanturvaajaksi.
Everstiluutnantti evp Seppo Toivonen
on palvellut rauhanturvatehtävissä Golanilla 1981–82.

X

Ti 13.1. klo 18.00,
kuukausikokous,
hotelli Cumulus.
Vierailija vielä
avoin.

X

Ti 3.2. klo 18.00,
kuukausikokous,
hotelli Cumulus.
Vierailija vielä
avoin.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVA: MARKKU SELONEN
Faitteri 4 / 2014

Liittokokous sujui
kuin tanssi
Lipunnosto.

R

auhanturvaajaliitto ry:n Lahdessa järjestettyä vuoden
2014 syyskokousta käsiteltiin runsaasti jo edellisessäkin Faitterissa, mutta nyt on sitten jälkipuinnin aika.
Järjestelyt sujuivat hienosti ja virheettömästi. Niin kuin pitikin. Perinteinen lipunnosto oli esimerkki hyvin johdetusta ja valmistellusta sotilaallisesta
tapahtumasta. Itse kokous sujui viiveettä ja esimerkiksi ääntenlaskenta hoidettiin ennätysajassa.
Iltajuhla oli suunniteltu hieman poikkeavasti, sillä Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n tapahtumaa järjestelleessä toimikunnassa päätettiin jo varhain,
että virallinen ohjelma tehtäisiin mahdollisimman lyhyeksi ja pitkiä puheita
vältettäisiin. Virallinen puhe tulikin varmasti monelle yllätyksenä, sillä se ei ollutkaan paikallisen poliitikon jaarittelua,
vaan yhdistyksen oman kuoron performanssi; kunnianosoitus rauhanturvatyölle. Huumoria unohtamatta.
Kokouksen järjestelyt kaiken kaikkiaan ovat saaneet paljon kiittävää palautetta sekä vierailta, että Rauhanturvaajaliiton johdolta. Järjestelyissä mukana olleet voivat olla todella tyytyväisiä tekemäänsä työhön. Asiaan palataan vielä myöhemmin ja järjestelyihin
osallistuneiden työ tullaan huomioimaan.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT HILTUNEN,
MARKKU SELONEN
Faitteri 4 / 2014

K Iltajuhlan koristelua...
M Kokouksen tunnelmaa...
I Faitterit iltajuhlassa.

Kerpat iltajuhlassa.
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Talkoot – yhdistyksen selkäranka!
Vuoden lähestyessä loppuaan on syytä muistaa niitä,
jotka ovat mahdollistaneet Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsenistölle niin monta asiaa. Kymmenet aktiivijäsenet ovat puurtaneet lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, auttaneet veteraaneja ja läheisiään ja osallistuneet eri
tilaisuuksiin innokkaasti. Tämä työ on tehnyt mahdolliseksi
yhdistyksen monimuotoisen toiminnan.
On syytä muistaa, että tuskin yksikään baretti tai kannatusjäsen on uhrannut aikaansa vain saadakseen mahdollisuuden osallistua talkoomatkaan. Kyllä näin antaumuksellisen työn takana on jotain syvällisempää. Voisiko syynä talkooinnostukseen olla vaikkapa ilo olla mukana samanhenkisen porukan tärkeässä työssä? Vai olisiko syynä auttamishaluun syvä kunnioitus Veteraaneja tai muita apua tarvitsevia kohtaan? Entä barettihenki?
Kaikki nuo kysymykset ovat vastauksia jo itsessään. Aatteellinen henki elää yhdistyksessä ja voi hyvin. Ihan ilman
valtionapua.
Kiitos kaikille talkootoimintaan osallistuneille tärkeästä
työstänne yhdistyksen hyväksi.
TEKSTI: JARMO LAINE. KUVA: MARKKU SELONEN

Hallitus ja toimihenkilöt 2014

Talkoolaiset helteessä.

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

simolan.fi

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

Hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia
vuoden vaihtuessa. Ne löydät www.phrt.fi:stä
ja vuoden 2015 Faitterista n:o 1.
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