PUHEENJOHTAJAN

KALENTERI 2016

PALSTA

Terveiset teille!
Kiitokset vielä kerran jäsenistölle hienosta venymisestä kesän
kuumien taistojen tiimellyksessä. Ehkei niinkään lämpötilojen, vaan moninaisten tehtävien takia. Teimme töitä
laidasta laitaan; Hollolan keskiaikamarkkinoilta aina Karjalan Prikaatiin
Falling Plates -kilpailuun asti.
Moninainen tietämys ja taito, ja ennen kaikkea tahto tehdä yhteisiä asioita, kantaa yhdistystämme eteenpäin
– on sitten kyseessä sotiemme Veteraanien viimeinen matka, talvikisojen
puhallusoperaatio tai vaikkapa yksittäinen lumenluonti Veteraanin pihatieltä. Näistä kaikista kertyy kokonaisuus,
joka kertoo mihin me pystymme.
Tätä kirjoitettaessa edessä ovat
Upilan “talkookertausjuhlat” sekä kesäkauden päättäjäiset ynnä monia
muita syksyyn kuuluvia kuvioita veneenkääntöineen. Edessä on myös
valmistautuminen syksyn taittumiseen

La 24.9. klo 14.00 Kesäkauden
päättäjäiset, Kilpiäinen.
Laitetaan kesä kiinni...
1.–2.10. Rauhanturvaristeily.
Risteilemään. Katso yksityiskohdat PHRT:n kotisivuilta.

aikanaan talvisempaan muotoon, ei
kuitenkaan talviuneen, vaan esim.
8.12.2016 Sibeliustalolla vietettävään
suomalaisen rauhanturvaamisen 60vuotispääjuhlaan. Ja aikanaan taas
kaikuu gospelkuoron hieno sointi ja
syttyvät kynttilät loistamaan niin kotien ikkunoista, kuin valaisemaan sankarihautojen graniittipaasia.
Hyvää tulevaa kuulasta syksyä,
REIJO JUVONEN
Puheenjohtaja

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kiittää
yhteistyökumppaneita heidän panoksestaan, kun
autamme sotiemme Veteraaneja.

Ti 4.10. Kuukausikokous,
Upseerikerho. Vieraana Heikki
Alinen joka kertoo CIMICoperaatioista Libanonissa.
La 15.10. SRTL:n syysliittokokous, Oulu. Mukaan
liittokokoukseen.
La 29.10. klo 14.00 PHRT:n
syyskokous. Paikka vielä auki.
Ti 1.11. klo 18.00 Kuukausikokous, Upseerikerho.
Vierailija vielä auki.
La 3.12. klo 18.00 Pikkujoulut,
Upseerikerho. Mukaan
legendaarisiin pippaloihin.
Ma 5.12. Itsenäisyyspäivän
vastaanotto, Upseerikerho.
Perinteinen vastaanotto
kerholla.
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän
tapahtumat. Eri käskyn
mukaan.
To 8.12. Rauhanturvaamisen
60-vuotisjuhla, Sibeliustalo.
Kansallinen juhlatapahtuma
To 22.12. Gospel-konsertit,
Ristinkirkkko. PHRT mukana
tapahtumassa.
24.12. Kynttilöiden sytytys ja
kunniavartio, Ristin kirkko.
Perinteiset kuviot Vapauden
Hengettären patsaalla.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n edustajat SRTL:n Imatran kevätliittokokouksessa.
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Helsingin Hietaniemessä.

Kuorokillit valloitti Espan!

Y

K:n kansainvälisenä rauhanturvaajien
päivänä 29.5.2016 juhlittiin siinä samalla Suomen 60-vuotista rauhanturvaamisen historiaa. Helsingissä järjestetyssä jo
perinteiseksi muodostuneessa tapahtumassa edettiin tuttuja latuja.
Aluksi kokoonnuttiin Hietaniemen hautausmaalle ja
laskettiin seppele palveluksessa menehtyneiden rauhanturvaajien muistomerkille. Sitten juhlijat siirtyivät
Helsingin keskustaan, missä Espan lavalle oli rakennettu melkoinen show kansalaisten ihmeteltäväksi.
Lavalla puhuttiin rauhanturvaamisesta, esiteltiin pukukavalkadi ja esitettiin rauhanturvahenkistä musiikkia,
josta vastasivat Faitterit-soittokunta sekä tietenkin oma
Kuorokillit-kuoromme.
Päivän päätteeksi joukot siirtyivät Kappelin kellariin
jättäen yleisön haukkomaan henkeään Espalle.
Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN

Kuorokillit lähtövalmiina.

Killit Espan lavalla.

Espan tunnelmaa.
Faitteri 3 / 2016
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Lipunnosto.

Palkitut.

Kesäkauden avajaiset 11.6.

Huomio!

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry kokoontui
jälleen kerran perinteiseen tapahtumaansa:
Kesäkauden avajaisiin.
Näitä bileitä odotetaan hartaasti,
satoi tai paistoi. Miksi, kuului joku
kysyvän. Vastaus on yksinkertainen.
Kesän odotus yhdistettynä riehakkaaseen, mutta aina asialliseen

menoon on yhdistelmä, joka valloittaa paatuneimmankin mököttäjän.
Paikalle saapuikin lähes sata vierasta.
Aluksi pidettiin tietysti kuukausikokous ja hoidettiin alta pois palkitsemisia. Tällä kertaa palkittavia oli
melkoiseksi letkaksi asti. Kun nämä
mukavat muodollisuudet oli saatu
hoidettua, päästiin saunomaan ja

kisailemaan monin tavoin. Kolikkoa
heitettiin, laulettiin ja tanssailtiin.
Kokkimme Allu loihti taas makoisat
eväät.
Ensi kesän avajaisia odotellessa…
Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN
JA MAARIT HILTUNEN

Lauletaan.
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Baretit mukana lippulinnassa.

Veteraanityö on rauhanturvaajien arkea ja juhlaa

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on koko olemassaolonsa ajan panostanut
yhteistyöhön Päijät-Hämeen Veteraanijärjestöjen
kanssa. Tämä kunniatehtävä löytyy mainintana jo Rauhanturvaajaliiton säännöistäkin.
Vuosien varrella sotiemme Veteraanien hyväksi on pyritty toimimaan monipuolisesti. Keinovalikoima on laaja ja
esimerkkejä työstä riittää, alkaen yhdistyksille annettavasta rahallisesta avusta ja päätyen yksittäisten Veteraanien
auttamiseen kotiaskareissa ja vaikkapa muutoissa. Yhtenä tärkeänä osana
tukeaan rauhanturvaajat ovat jo vuosia
huoltaneet, ylläpitäneet, remontoineet
ja rakentaneetkin Kilpiäisissä sijaitsevia Rintamaveteraanien ja Sotaleskien
ja -veteraanien kesänviettopaikkoja.
Keväällä ja kesällä 2016 yhteiset
tapahtumat etenivät näin: Huhtikuussa baretit olivat mukana Siikaniemessä Sotaveteraanipiirin virikepäivänä,
sekä Veteraanien kirkkopyhän vietossa.
Toukokuussa laitettiin ensin talkoilla
Sotaveteraanien maja kesäkuntoon.
Sitten vietettiin kaatuneiden vuosipäivää ja osallistuttiin Sotaveteraanipiirin

50-vuotisjuhlaan Upseerikerholla. Kuun
lopulla vietettiin kansallista Veteraanipäivää.
Kesäkuussa asennettiin Rintamaveteraanien majalle uusi sähköliesi. Heinäkuussa järjestettiin perinteiden mukaisesti vastavuoroiset Veteraanien lettukestit ja rauhanturvaajien makkarakestit. Kuorokillit esiintyivät Rintamaveteraanien kesäjuhlassa.
Elokuussa baretit osallistuivat Veteraanien järjestämiin kesäkisoihin Sotaveteraanien majalla. Myös Hiljaiseen iltapäivään tultiin paikalle. Syyskuun
alussa rauhanturvaajat organisoivat ja
osin johtivat vuosittaisen Veteraanikeräyksen Lahdessa, kuten aikaisempinakin vuosina.
Yksi surullisista tuen muodoista on
saattopalvelu. Rauhanturvaajat ovat
suorittaneet tämän viimeisen kunnianosoituksen tänäkin vuonna jo lukuisia
kertoja.
Rauhanturvaajille sotiemme Veteraanien asia on yli muiden. Heidän tuestaan ei tingitä. Ja sitä tarjotaan niin
kauan, kuin tukea tarvitaan.

Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN

Kansallinen Veteraanipäivä.

Majan grillikatosta fiksataan.

Killit esiintymässä Veteraaneille.

Mukana kisoissa.
Faitteri 3 / 2016
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Ampujien
kiireinen vuosi
2016
Kotiratakisojen tunnelmaa.

Tyylinäyte pienoiskiväärillä.

J

utun otsikko ei todellakaan ole liioitteleva. Tämä
vuosi on ollut PHRT:n ampujille melkoista rumbaa.
Katsotaanpa, mitä kaikkea on tehty ja teetetty: Ensinnäkin hoidettiin SRTL:n kotiratakilpailut, joiden
järjestäminen oli tänäkin vuonna PHRT:n vastuulla. Vaikka kisassa ammutaankin omilla radoilla, ei
järjestäjän vastuuta ja työmäärää voi mitenkään vähätellä.
Oma menestys kisoissa oli mainio. Henkilökohtaisissa
kisoissa saatiin Y50-sarjassa ilmakivääristä kultaa ja ilmapistoolista hopeaa. Y-sarjassa tuli ilmakiväärissä hopeaa.
Joukkuekisassa tuli sarjassa Y50 ilmakiväärin kulta ja ilmapistoolin hopea.
PHRT:n oma pienoiskiväärikisa ammuttiin kahdessa osassa kesä- ja elokuussa. Salmisen Risto korjasi potin tällä kertaa. Perinteinen haulikkokisa ammuttiin syyskuun alussa ja
sen parhaan tuloksen jakoivat Tähkäsen Eero ja Sairan Matti. Res. piirin Falling Plates -kisaan osallistuminen kesäkuussa toi PHRT:n joukkueelle hopeaa. Mainittakoon, että ampujat ovat vuorollaan osallistuneet myös Hälvälän ampumaradan valvontaan.
Se tämän vuoden iso juttu oli SRTL:n Falling Plates -kisa
Vekarajärvellä. Sen johtamisvastuu nimittäin annettiin Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:lle. Tästä voit lukea oman
jutun sivulta 7.
Ammuntojen yksityiskohtaisempia tuloksia ja muutakin
asiaa löydät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta: https://
phrt.fi/ampumatoiminta/
TekstI: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN

Piekkariradalla.

Haulikkoampujat näytillä.
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Kiekko ilmassa.
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Kilpailijat.

Maalit kaatuivat, mutta miehet eivät –

Falling Plates 2016

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry sai tehtäväkseen hoitaa vuoden 2016 SRTL:n
Falling Plates -kilpailun
6.8. Vekaranjärvellä. Pienen yhdistyksen ponnistus yli 30 toimitsijaa
vaativaan tapahtumaan oli melkoinen souvi. Toki Karjalan Prikaati tarjosi infran ja runsaasti henkilöstöapua, MPK loi tapahtuman harjoitusraamin ja muutkin yhdistykset
(Kymenlaakso, Suur-Savo) tulivat
hommaan mukaan.
Kisojen valmistelu alkoi jo aikaisin keväällä. Yksi suurista kysymyksistä oli, mistä saataisiin riittävästi
toimitsijoita. Kilpailujen johtaja Reijo Juvonen joutuikin tässä asiassa
venymään lähes mahdottomaan.
Lopulta väki saatiin kokoon. Myös
Sairan Matti joutui tosi toimiin tulospalvelun ja maalilaitteiden kanssa.
Valmistelut kisojen isännän, Karjalan Prikaatin, kanssa vaativat paljon aikaa. Käskyjen valmistelu, tilojen varaukset ja yleisjärjestelyistä
sopiminen olivat päivittäin Reijon
kalenterin tärkeimpiä hoidettavia

asioita. Valmistelut onnistuivat hyvin. Silti kiire leimasi vielä perjantaina 5.8. kisojen viimeistäkin aluspäivää. Taululaitteistoa jouduttiin viilaamaan jatkuvasti, Virve-puhelimien
käytön kouluttaminen vei aikansa ja
hiekkasäkit hajoilivat käsiin.
Kellon ollessa lauantaiaamuna
02.00 homma näytti olevan lopulta
kasassa. Lauantaina herättiin klo
5.40. Pirteinä. Itse kilpailut sujuivat
hienosti. Mitä nyt Falling Plates -taulujen ajanotto putosi pois päältä.
Asia korjattiin nopeasti ja kisat etenivät lähes aikataulun mukaisesti.
Kilpailujen tulokset löytyvät PHRT:n
kotisivuilta osoitteesta: https://
phrt.fi/fallingplates2016/. Kilpailuista kuvattua videomateriaalia löytyy editoituna mm. osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v
=ELtxhRA-mfc&feature=youtu.be.
Palkintojen jaon jälkeen väsynyt
kilpailujen johtaja sai huokaista kiitoksen joukolleen.
”Yhteistyö on voimaa,
Päijät-Häme ylivoimaa.”

Himoittu pokaali.

Tähtäimet kohdalleen.

Falling Plates.

Teksti:
REIJO JUVONEN,
JARMO LAINE
Kuvat:
MARKKU
SELONEN
Palkintojen jaossa naurattaa jo.

Faitteri 3 / 2016
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Kärsimystienäytelmän järkkärit.

Lahden huipulla.

Talkoot – PHRT:n kivijalka

K

un ulkopaikkakuntalaiselle barettiveljelle selvittää Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n toimintaa, niin kuuntelijan kasvoilta voi usein lukea hämmästyksen
ja epäuskon. Aika harvassa yhdistyksessä toimintaa ja aktiviteetteja on
näin paljon. Ja kun puhutaan talkoista ja niiden määristä, niin epäusko
muuttuu jo päivitteleväksi. Että ”ei kai
nyt sentään”, tai ”en kyllä usko”.
Näin se vain kuitenkin on. PHRT
puurtaa talkoiden parissa läpi vuoden
kuin viimeistä päivää. Asialla on lähinnä noin 20–30 jäsenen ydinjoukko, joka ilmeisestikin on ottanut talkootoiminnan elämäntehtäväkseen.
Tästä työstä me kaikki muut voimme
sitten nauttia, sillä sen ansiosta yhdistyksen toiminta on taloudellisesti
turvattua. Kaikenlaista herkkua riittää.
Raapaistaanpa hieman vuoden
2016 talkootoiminnan pintaa. Alkuvuoden isoin tapahtuma oli tietenkin
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Keskiaikamarkkinoilla.

Ensiavun osaajat.

Salpausselän kisat helmikuussa, joissa parisenkymmentä jäsentä piti kisojen ajan laskumäet puhtaina. Toki
Salppurilla muutakin tehtiin.
Erilaisissa tapahtumissa on pidetty yllä järjestystä tai muuten avitettu
toimintaa. Esimerkkeinä käyvät vaikkapa Kärsimystienäytelmä, Mahdollisuuksien tori, Myllysaaren kesäteatterin rakentaminen, Aino-kesäteatteri ja Hollolan Keskiaikamarkkinat.
Talkoita tehdään myös ilman korvausta. Tällöin on kyse useimmiten
sotiemme Veteraanien hyväksi tehtävästä työstä, josta on lehdessä oma
juttunsa sivulla 5.
Talkoolaiset palkitaan tänä vuonna syyskuussa Upilassa järjestettävässä tilaisuudessa. He ovat varmasti
palkintonsa ansainneet.

Teksti: JARMO LAINE
Kuvat: MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN
Talkootyön tunnelmaa ...
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Antero ”Antsa” Simola –

pitkän linjan faitteri

N

uoren Antero Simolan
kipinä rauhanturvaajaksi lähti yllättävän tutusta lähteestä. Antsa
oli varusmiehenä lomalla Lahden kaupungilla ollessaan
tavannut Erkki ”Jäärä” Juvosen, joka
oli tuolloin YK-palveluspuvussaan
juuri lähdössä ensimmäisen kontingentin mukana Kyprokselle. Jäärän
houkuttelu YK-hommiin tuotti tuloksen. Heti varusmiespalveluksen
päätyttyä Antero pisti paperit sisään
ja jo samana vuonna 1964 hän
matkasi Jäärän perään.
Nuoren vartiojääkärin muistoihin
ja mieleen jäi monenmoista sattumusta ja tapahtumaa toimialueelta.
– Heti ensimmäiseen vartiovuoroon mennessäni paikalle tuli sikäläinen poliisi, joka väen väkisin koetti saada minulta ostetuksi bensaa.
Maksuna olisi ollut nainen. En suostunut, Antsa naureskelee.

Toimintaa ja jännitystä riitti. Eräänä yönä Antsan vartiopaikalle ilmoitettiin, että Famagustan suunnalta
olisi tulossa panssariautoja.
– Sieltä tulikin panssarivaunuja,
jotka levittäytyivät eteemme pellolle. Ryömimme pimeässä kaverini
kanssa laskemaan vaunuja, joita oli

Antero Kyproksella taisteluvarustuksessa.

Partiokisoissa.

Pilkillä.

asemissa yhteensä 24 kappaletta,
Antsa muistelee jännittävää tilannetta.
Silloisiin Sinibaretteihin Antsan
houkutteli vuonna 1973 tietenkin
taas Jäärä. Anteron mieleen on jäänyt yhdistyksen aktiviteeteista 70- ja
80-luvuilta mm. osallistuminen partiokilpailuihin ja eri urheilutapahtumien lipunnostoihin Urheilukeskuksessa.

Innokkaana kalamiehenä tunnettu Antero ei jätä yleensä yhtään kalastuskilpailua väliin. Hän myös jaksaa edelleen käydä ampumassa.
Aika velikulta!
TekstI: JARMO LAINE
Kuvat: ANTERO SIMOLA,
MARKKU SELONEN

Antsa ja Jäärä Antsan 70-vuotistapahtumassa.
Faitteri 3 / 2016
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Reijo Juvonen –

PHRT:n puheenjohtaja 2015–

R

eijo ”Retsi” Juvonen on
puurtanut yhdistyksemme puheenjohtajana nyt parisen vuotta.
Vauhti on ollut kovaa.
Vuodesta 2012 alkanut jäsenistön
kasvu on jatkunut edelleen eikä

Nuori rauhanturvaaja.
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puheenjohtajan työmäärä näytä ainakaan vähenevän.
Retsi liittyi yhdistykseen vuonna
1979 joulukuussa palattuaan YKkeikaltaan. Reijon missio alkoi Siinailla 1979, ja elokuussa hän siirtyi
etuosastossa UNDOF-operaatioon
Golanille. Vanhoja muistellessa Reijon mieleen muistuu seuraava anekdootti:
– Siinailta lomille lähtiessä moni
halusi ostaa lomapaitaansa leijonat
poletteihin, mutta ne olivat messistä lähes loppu. Onnistuin saamaan
viimeiset ja kiinnitin ne ylpeänä paitaan. Ensin siirryimme Kairoon, josta lensimme YK-lennolla Tel Aviviin.
Avivin kentällä israelilaiset eivät ensin päästäneet meitä maahan, koska meillä ei ollut passeja, ainoastaan YK:n ID-kortit. Minut valittiin
neuvottelijaksi, koska olkapäillä ko-

meilivat upeat leijonat. Läpi päästiin lopulta, ja loma alkoi, Retsi naureskelee.
Elämässä alkoi kuitenkin rauhanturvamission jälkeen kova työtahti,
eikä Retsi ehtinyt mukaan yhdistyksen toimintaan kunnolla, ennen
kuin vasta 2000-luvulla. Yhdistyksen sihteerinä hän aloitti 2010 ja
puheenjohtajaksi Reijo valittiin vuoden 2015 alusta. Hän on aktiivisesti mukana myös sotiemme Veteraanien toiminnassa eri luottamustehtävissä.
Yhdistyksen toiminnasta Retsi
nostaa esiin erityisesti Kuorokillit.
Hän mm. sanoittaa suuren osan
kuoron tuotannosta.
TekstI: JARMO LAINE
Kuvat: REIJO JUVONEN,
MARKKU SELONEN

Hoikka poika Hollolasta, mutta kengät
kiiltää.
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Hallitus ja toimihenkilöt 2016

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, repe.juvonen@outlook.com
puh. 0400 716920
Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com
puh. 040 7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi
puh. 0500 499763
Tiedottaja:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi
puh. 0400 603869
Valokuvaus, ilmoitukset:
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com
puh. 040 5021141
Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta:
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262
Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com
puh. 040 5691510
Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistooimikunta,
projektivastaava:
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
Palkitsemistoimikuntaan kuuluu myös:
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127
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
Olli Mielonen, olli.mielonen@hotmail.com
puh. 050 582 2038 (Veteraanimajan yhteyshenkilö)
Liikunta- ja huvitoimikuntaan kuuluvat myös:
Veikko Makkonen, makkoukko@gmail.com
puh. 040 5244339
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi
puh. 040 5155360
Erkki Juvonen, puh. 040 8672715
Matkailutoimikuntaan kuuluu myös:
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com
puh. 044 0783337
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