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KALENTERI

La 3.12. klo 18 Pikkujoulut,
Upseerikerho – Mukaan
legendaarisiin pippaloihin

Su 4.12. Sotilaskotiliiton
itsenäisyyspäivän konsertti,
Konserttitalo – PHRT
mukana tilaisuudessa

Ma 5.12. Itsenäisyyspäivän
vastaanotto, Upseerikerho
– Perinteinen vastaanotto
kerholla

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän
tapahtumat, Upseerikerho
– Lipunnosto, pienimuo-
toinen paraati ja kokous
kerholla; asiasta käsky,
kun yksityiskohdat
tarkentuvat

To 8.12. Rauhanturvaamisen
60-vuotisjuhla, Sibeliustalo
– Kansallinen juhlatapah-
tuma

To 22.12. Gospel-konsertit,
Ristinkirkkko – PHRT
mukana tapahtumassa

La 24.12. klo 9.00 Kynttilöi-
den sytytys ja kunniavartio,
Ristin kirkko – Perinteiset
kuviot Vapauden Henget-
tären patsaalla

Ti 3.1.2017 klo 18 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho –
Esiintyjä vielä avoin

Ti 2.2.2017 klo 18 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho
– Esiintyjä vielä avoin

22.2.–5.3. 2017 Hihdon
MM-kisat, Lahti – PHRT
vahvasti mukana kisoissa

Ti 2.3.2017 klo 18 Kuukau-
sikokous, Upseerikerho
– Esiintyjä vielä avoin

La 11.3.2017 Talvirieha,
Siikaniemi – Mukaan koko
perheen hauskaan
tapahtumaan

Syyskokouksessa tehtyjen valin-
tojen johdosta haluan kiittää

luottamuksesta saada jatkaa puheen-
johtajan tehtävässä myös tulevana
vuonna. Loppuvuoteenkin mahtuu vie-
lä paljon erilaisia tapahtumia ja tilai-
suuksia. Sibeliustalolla juhlitaan 60-
vuotista rauhanturvaamisen historiaa.
Vuoden yksi juhlavimmista ja mieleen-
painuvimmista hetkistä on kunniavar-
tio sankarihaudoilla jouluaattoiltana.

Rauhoitutaan sen jälkeen joulun viet-
toon ja uuden vuoden odotukseen.
Tammikuussa aloitellaan vuoden kulua
valmistautumalla Lahden suurtapahtu-

Joulun odotusta kaikille

maan eli hiihdon MM- kisojen viettoon.
Siellä puhalletaan jälleen kerran yhtei-
seen hiileen, joskin mäkeen ja lehtipu-
haltimilla. Tiedossa on myös muita toi-
mintoja joilla Päijät-Häme rokkaa. Sen
päälle talvirieha Siikaniemessä, ja ehkä
taas rokkaa.

Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille

Kun tässä viides vuosi yhdistyk-
sen tiedottajana lähenee loppu-

aan, niin lienee hyvä hieman arvioida
mennyttä. Päällimmäisenä mielessä
on, ettei tässä hommassa ole ainakaan
aika tullut pitkäksi. Moni on ihmetellyt
PHRT:n menoa tuolta ulkoa päin.

Kun kalenteria vilkuilee, varsinkin
kesäisin, niin touhua yhdistyksessä to-
siaan riittää. Tämä tarkoittaa tiedotta-
jan kannalta paria asiaa. Ensinnäkin on
pyrittävä olemaan ainakin tärkeimmis-
sä tapahtumissa mukana. Ja sitten niis-
tä on tiedotettava. Mielellään ennak-
koon.

Mukana oleminen on tietysti paitsi
mukavaa, niin tärkeääkin, sillä jäsenis-
töä olisi tunnettava. Miten sille muuten
osaisi mitään kertoa? Jäsenistön kas-
vu on ollut tasaista ja jatkuvaa. Tämä
on näkynyt paitsi lehtemme Faitterin
painoksen kasvuna, myös sen sivumää-
rän kasvuna. Tästä taas on seurannut
se taloudellinen fakta, että lehden te-
keminen on tullut kalliimmaksi. Tähän
on ollut pakko vastata lisäämällä mai-
noksia.

TIEDOTTAJAN PALSTA

Mainosten ansiosta lehden kustan-
nukset menevät noin karkeasti nollaan.
Kiitokset tästä työstä kuuluvat Selosen
Markulle, joka on väsymättä kiertänyt
alueen yrityksiä ja jotenkin saanut pu-
ristettua mainoksia lehteemme.

Erikoiskiitokset superaktiiviselle jäse-
nistölle, joka luo tapahtumia, joista ju-
tut kirjoitetaan.

Omasta puolestani toivotan rauhal-
lista joulua ja mukavaa uutta vuotta
kaikille. Koettakaa nyt edes jouluna rau-
hoittua hetkeksi…

JERE
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Tänä vuonna pe-
rinteinen tal-
koomatka pää-
tettiin muuttaa
täyden palvelun

viikonloppupaketiksi 17.–
18.9. Upilassa, seurakun-
nan omistamassa leirikes-
kuksessa. Ilmoitettuun ai-
kaan Upilaan kokoontuikin
vaikuttava joukko talkoo-
laisia.

Lipunnoston ja ohjel-
man läpikäynnin jälkeen
päästiin asiaan. Aluksi
käytiin läpi tiukka ottelu
ennalta määritetyin jouk-
kuein. Ammunnan ja möl-
kyn jälkeen vierailla oli
poikkeuksellisesti mahdol-
lisuus painiin jo ennen
saunaa.

Talkoolaisten viikonloppu Upilassa
Talkoolaiset valmiina illan haasteisiin.

Juuri ennen saunaa Ris-
sasen Jari ja Ritarin Allu
soittivat kansalle sopivaa
musaa grillikatoksessa.
Saunan jälkeen päästiin
sitten nauttimaan maitta-
vasta päivällisestä. Päiväl-
lisen jälkeen alkoivat hui-
mat karaoketanssit. Ilta jat-
kui faitterityyliin riehak-
kaasti, mutta tyylikkäästi.

Aamupalalla ei nähty ky-
räileviä katseita vaan kuul-
tiin iloista naurahtelua.
Niin vain jäi tämäkin hieno
viikonloppu muistoihimme.

TEKSTI: JARMO LAINE

KUVAT: MAARIT
HILTUNEN, MARKKU

SELONEN

Painit ennen saunaa…

Upila tarjoaa.

Briiffataan.Jari ja Allu vauhdissa.
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P äijät-Hämeen
Rauhanturva-
ajat ry vietti pe-
rinteistä kesä-
kauden pää-

töstä Kilpiäisissä, Sotave-
teraanien majalla 24.9.
2016. Syksy oli jo pitkällä
ja ilmakin kolea, mutta
tunnelma juhlissa oli läm-

Kesäkausi
päättyi huutaen!

min, jopa innostunut.
Kesäkauden päätös

aloitettiin tällä kertaa Se-
losen Markun ideoimalla
huutokaupalla. Markku oli
koonnut eri lahjoittajilta
uskomattoman määrän
erilaista tavaraa. Eikä to-
dellakaan mitään kirppari-
kamaa. Niinpä vieraat in-

nostuivat huutamaan to-
sissaan ja lähes kaikki
myytävä löysi omistajansa.
Yhdistys sai taas mukavas-
ti lisää käyttövaroja kas-
saan.

Ilta jatkui saunoen ja
syöden Allun väsäämiä
herkkuja. Lopuksi uusi jä-
senemme, Hiltusen Kalle,
järjesti karaokeillan, joka
löi monen ällikällä. Tanssit-
tiin, laulettiin ja briiffattiin.

Kesä meni, mutta läm-
pö jäi. Ainakin sydämiin.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MAARIT

HILTUNEN
Lippu nousee.

Huutajat.

Huutokauppakeisari Markku. Karaoken huumaa.Syömään!
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Y hdistyksen matkailutoimikunta päätti jär-
jestää syksyisen risteilyn tällä kertaa ko-
konaan omin voimin. Aikaisemmin vä-
keämme on osallistunut Hölkkäriristeilynä
tunnettuun tapahtumaan. Nyt sitten läh-

dettiin liikkeelle itse tilatulla bussilla. Ja tunnelma oli
heti katossa.

Reilut 50 Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n jäsen-
tä pääsi lopulta Tallinnaan lähtevään laivaan, ja siellä-
hän oli tuttua porukkaa vastassa. Moni muukin yhdis-
tys oli lähtenyt mukaan peliin. Arvioiden mukaan ristei-
lyllä oli kaiken kaikkiaan noin 250 rauhanturvaajaa.
PHRT:n edustus oli siten vahvaa luokkaa.

Yhdistys oli järjestänyt oman päivällistapahtuman, ja
sen jälkeen joukko hajaantui eri puolille laivaa tapaa-
maan vanhoja tuttuja.

Paluumatkan kohokohta oli barettiveli ”Hämis” Hä-
mäläisen esiintyminen laivan karaokebaarissa. Mahta-
va trubaduuri esitti monia vanhoja legendaarisia rau-
hanturvabiisejään. Kun parisataa faitteria lauloi ”shelt-
teriin, sheltteriin” -kappaletta täysin palkein, se herätti
ansaittua huomiota muun risteilyväen joukossa.

Olipa risteily!
TEKSTI: JARMO LAINE

KUVAT: KARI PULLINEN

Rauhanturvaajat risteilyllä 1.–2.10.2016

Väsyneet, mutta onnelliset...

Linja-autossa on tunnelmaa. Briiffarit baarissa.

PHRT:n väki omassa porukassa.

Lauletaanko?



Faitteri  4 / 20166

P

Timo Aro

Iso-paavolankatu 2
15100 Lahti
p. 050 550 1471
www.akupunktio.net
manipulaatiot  akupunktio  TCM-luennot

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry piti tällä
kertaa syyskokouksensa Lahden Upseeri-
kerholla. Tuttu miljöö toimi tietysti loistavasti
kokouksen näyttämönä. Paikalle saapui
taas runsaasti porukkaa, joka täytti kerhon

ison juhlasalin.
Kokouksessa palkittiin muutamia jäseniä. Erikoisuu-

tena oli puheenjohtajalle järjestetty yllätys. Reijo sai
tunnustuksena rankasta, mutta menestyksellisestä
kaudestaan upean rauhanturvakellon.

Hallituksen kokoonpano säilyi entisellään. Toimikun-
tiin tuli pieniä muutoksia. Kokouksessa kerrottiin myös
Harjun Akin valinnasta SRTL:n hallitukseen. Tästä löy-
tyy erillinen juttu sivulla 8.

Kokouksen jälkeen mentiin sitten saunaan. Ilkka ja
Virpi ovat hankkineet Upseerikerhon käyttöön vanhan
rakennus 5:n saunan. Sen tilat sopivat loistavasti juuri
tällaisen tilaisuuden yhteyteen. Kyllä saunottiinkin ja
käytiin taas kerran Golanin kukkuloilla, Libanonin ylän-
göllä, Siinain hiekalla ja Kyproksen rannoilla.

Hieno kokous. Hieno porukka.

TEKSTI: JARMO LAINE  KUVAT: MARKKU SELONEN

Yhdistyksen syyskokous
29.10.2016

Sali täynnä.

Yllätys.

Veljien malja.
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A rto Larjanne palveli Libanonissa 1987 ase-
malla 9-34. Tuo vuosi jäi Arton muistoihin
lähtemättömästi.

– Opin tuolloin syvällisesti, kuinka tär-
keää hyvien suhteiden säilyttäminen kaik-

kiin palvelustovereihin sellaisessa tilanteessa oli. Kun
olet 24 tuntia 7 päivää viikossa tiiviisti yhdessä ihmis-
ten kanssa, etkä voi kävellä pois niin kuin Suomessa
työpäivän jälkeen, se on jotain aivan muuta, Arto muis-
telee. Tarina on tuttu meille kaikille rt-operaatioissa pal-
velleille.

Arton varsinainen ura oli kuitenkin puolustusvoimis-
sa. Hän työskenteli eri tehtävissä Lahden Sotilaspiiris-
sä ja Uudenkylän asevarikolla. Lopulta mies eläköityi
Logistiikka Rykmentistä 2015, palveltuaan 36 vuotta.

Uusia haasteita Arton elämään toi päätös ottaa vir-
kavapaata vuonna 1990. Hän opiskeli Kuortaneen ur-
heiluopistossa urheiluhierojaksi. Valmistuttuaan Arto
palasi intin palvelukseen, mutta alkoi jo tuolloin tehdä
hierojan töitä sivutoimisesti. Maailmaa tuli nähtyä myös
Sotilas 5-ottelijoiden matkassa huoltajana ja hierojana
noin kymmenen vuoden ajan.

Arto on ylpeä rauhanturvataustastaan. Kun juuri nyt
odotamme veteraanistatuksemme vahvistamista kor-
tin muodossa, Arto on luvannut, että hän tarjoaa palve-
luaan 10 prosentin alennuksella kaikille veteraanikor-
tin esittäville asiakkailleen.

TEKSTI: JARMO LAINE  KUVAT: ARTO LARJANNE

Yksi meistä –
Faitteri Orimattilasta

 Falling Plates 1987
Libanonissa, Arto on

toinen ampuja
oikealta.

Kenraali Valtasen vierailu asemalla 9-34. Arto DO:na vas.

Arto Libanonissa voimansa tunnossa.

 Arto nykyi-
sessä pää-

työssään.



Faitteri  4 / 20168

Syysliittokokouksessa Aki Harju
valittiin uutena jäsenenä liiton
hallitukseen, vieläpä suurim-
malla äänimäärällä. Akin en-
simmäiset mielikuvat rauhan-

turvatehtävistä syntyivät jo varusmiespal-
veluksen aikana. Yksi on Helsingin rau-
tatieaseman vessasta.

– Olimme Aholan Pekan kanssa me-
nossa VLV:lle. Pekka oli ollut vessassa
samanaikaisesti YK-miehen kanssa. Ky-
syin Pekalta, että juttelitteko? Pekka reh-
vastellen totesi, että joo. Hän oli sanonut,
että ”moro” ja YK-mies oli vastannut ter-
vehdykseen. Siis äkkiä vessaan ”juttele-
maan” YK-miehen kanssa. Se oli kova
juttu silloin kahdelle varusmiehelle.

Hyvä ystäväni Pekka on myös monin-
kertainen YK-veteraani. Toinen mielikuva
on RUK:sta. Siellä komppaniani päällik-
kö, majuri Erkki Pulli kertoi kokemuksis-
taan Siinailta, Aki muistelee.

– Lähtö ensimmäiseen missioon toteu-
tui edesmenneen työkaverin ja rauhan-
turvaveteraani Jussi Helmisen myötävai-
kutuksella. Keväällä 1986 Jussi toi täy-
tettäväksi A 4-lomakkeen todeten: ”Täy-
tä se lomake ja et tule katumaan”, Aki
kertoo.

Lähtö Libanoniin toteutui elokuussa

Päijät-Hämeestä edustaja Rt-liiton hallitukseen
1987. Viimeisimmältä keikalta Aki kotiu-
tui keväällä 2014, tietenkin Libanonista.
Aki on ollut Lähi-idässä ja Afganistanissa
kolme kertaa, kerran Kosovossa, Bosni-
assa ja Kashmirissa. Rauhanturva- ja krii-
sinhallintakokemusta löytyy neljältä vuo-
sikymmeneltä.

Oulussa järjestetty syysliittokokous oli
järjestelyiltään onnistunut. Liittokokouk-
sen tapahtumista voi lukea Rauhantur-
vaajalehden numerosta 5/2016. Aki ar-
vioi Oulun kokousta:

– Olen osallistunut moneen liittokoko-
ukseen. Tällä kertaa voin sanoa, että ko-

kouksen ohjelma oli onnistunut, ei ollut
kuivia luentoja iltajuhlassa. Eikä tarvinnut
kuunnella vapaan sanan aikana saman,
jo paljon kokeneen sinibaretin ja useam-
man kerran kertomassa kokemuksistaan.
Muistot ovat tärkeä osa rauhanturvape-
rinnettä, mutta liika on liikaa. Oulussa oli
panostettu rentoon tapahtumaan. Tuli
mieleen Lahdessa muutama vuosi sitten
järjestetty liittokokous.

Aki pohtii myös rt-yhdistyksien ja -liiton
tulevia haasteita.

– Uusien jäsenien saaminen yhdistyk-
siin on nykyisin vaikeaa. Lahdessa on jo
vuosia panostettu kuukausikokouksiin ja
esitelmiin ennen kokousta. Jäsenille on
myös järjestetty monenlaisia tapahtumia.
Yhdistyksen ajan tasalla oleva nettisivu,
kuin myös Faitteri-lehti ovat myös omalta
osaltaan lisänneet kiinnostusta. Tällainen
toiminta on ainakin Päijät-Hämeen alueel-
la lisännyt yhdistykseen varsinaisia jäse-
niä, samoin kuin yhdistykseemme on liit-
tynyt myös paljon kannatusjäseniä. Sa-
manlaista aktiivista toimintaa ja panos-
tusta tiedonkulkuun toivoisi myös muille
yhdistyksille. Samoin kuin liiton omalle
nettisivulle, joka nyt kulkee melko jälkiju-
nassa.

TEKSTI JA KUVAT: AKI HARJU

Jalkapartio Kabulissa.Aki ja Wissam.

Käärmeen lumousta.
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Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaajat ry on jo vuosia
tukenut veteraaneja So-
taleskien ja -veteraanien
yhteismajan kunnostuk-

sessa, huollossa, hoidossa ja yllä-
pidossa. Jäseniämme on myös yh-
distyksen hallituksessa. Kesäisin
maja on myös meidän yhdistyksem-
me yksi kiintopisteistä. Siellä pide-
tään kuukausikokoukset ja sauno-
taan aina maanantaisin ja torstai-
sin. Majalla myös avataan ja pääte-
tään kesäkausi. Lisäksi rauhantur-
vaajat osallistuvat moniin veteraa-
nien aktiviteetteihin ja myös järjes-
tävät veteraaneille monenlaisia ta-
pahtumia.

Majalla

Veteraanien kesäkauden avaus.

Yhteismajan ylläpito vaatii varsin
paljon työtä. Aina kesän aluksi yh-
distyksemme väki käy tarkistamas-
sa paikat, laittamassa laiturin pai-
kalleen ja avaamassa ikkunoiden
luukut. Puutyöt ovat myös melkoinen
urakka. Majan alueen rakenteita on
vuonna 2016 maalattu ja korjailtu.
Saunaan hankittiin uusi kiuas.

Maanantain ja torstain saunavuo-
rot ovat tulleet yhä suositummiksi.
Vuonna 2016 yhdistys suoritti ma-
jalla 573 saunakäyntiä. Ja lopulta
maja aina laitetaan ”kiinni”. Öiden
kylmetessä pakkasen puolelle käy-
dään sulkemassa hanat, ikkunat ja
laitetaan laituri talviteloille.

Päijät-Hämeen rauhanturvaajille
veteraanien asia on tärkein. Heidän
eduistaan huolehditaan ensin. Nyt
ja tulevaisuudessa.

TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Puutalkoot.

Puun kaato.Maja kiinni.

Tyylinäyte lipun taitosta.
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äijät-Hämeen Rau-
hanturvaajat ry:n
jäsenistöstä on
suurin osa miehiä,
mutta jatkuvasti

jäsenistöään kasvattava yhdis-
tyksemme on houkutellut toi-
mintaansa mukaan myös nai-
sia. Nyt esittelemme heistä
muutamia.

Satu Heinosen motiivi ha-
keutua rauhanturvatehtäviin
oli luontevasti yhteydessä hä-
nen tärkeimpään harrastuk-
seensa; toimintaan sotilasko-
tiyhdistyksessä, jonka parissa
hän oli ollut sotilaskotisisar
vuodesta 1985. Vuonna 1993
Satu toteutti tämän haaveen-
sa. Hän astui palvelukseen Li-
banonissa asemalla 9-1 kent-
täkauppa-aliupseerina.

– Työ kenttäkaupassa oli
todella vaihtelevaa ja mielen-
kiintoista, ja mieleen jäivät
moninaiset ja kansainväliset-
kin asiakkaat toilailuineen.
Kielitaitokin parani huimasti ja
matkailu lähialueilla oli hienoa,
Satu muistelee.

Kahdeksan kuukauden pal-
veluksen jälkeen hän palasi
Suomeen. Aika YK-tehtävissä
Libanonissa jäi mieleen upea-
na kokemuksena. Sadun mie-
lestä yhdistyksen kautta on
mukavaa pitää yhteyttä alueen
barettiveljiin ja -siskoihin.

Pirkko Väänänen kiinnostui
rauhantehtävistä jo nuorena.
80-luvun alussa Savon Sano-
missa oli ilmoitus rauhanturva-
tehtävistä, ja Pirkko marssi to-
pakkana paikallisen sotilaspii-
rin esikuntaan esittäytymään.

– Sanoivat siellä, että ei
Suomessa ole mitään rauhan-
turvatehtäviä naisille tarjota.
Nauroivat ulos. Mutta en anta-
nut periksi, Pirkko muistelee
huvittuneena.

Pirkko oli oikeassa. Hän
haki uudestaan tehtäviin 90-
luvulla, ja pääsi sitten Niinisa-

PHRT:n naiset...
P

Satu Libanonissa asemalla 9-1.

Pirkko Pasin puikoissa.

Maarit Salpausselän kisoissa yhdistyksen talkoissa.

loon koulutukseen 1996 ja läh-
ti toimialueelle joulukuussa
samana vuonna.

Pirkko toimi Libanonissa
lääkintäaliupseerina asemalla
9-10 sijainneessa sairaalassa.
Pirkon mieleen on jäänyt tilan-
ne, jossa etsittiin lääkinnän
Pasille kuljettajaa.

– Minä olin yllättäen ainoa,
jolla oli C-kortti, joten valinnan-
varaa ei ollut. Silti moni kau-
histeli, että miten nyt nainen
voi ajaa suurta kuljetusvau-
nua, Pirkko nauraa.Hän muis-
taa silti työyhteisönsä tiiviinä ja
toisiaan tukevana porukkana.

Päijät-Hämeen Rauhantur-
vaajiin Pirkko liittyi 2013 muu-
tettuaan Vierumäelle.

– Tunsin oloni tosi yksinäi-
seksi, mutta sitten löysin yhdis-
tyksen, ja se oli kuin olisi ko-
tiinsa tullut. En osaa edes sa-
noa, kuinka tärkeää yhdistyk-
seen kuuluminen on minulle
ollut, Pirkko sanoo tunteik-
kaasti.

Yhdistyksessämme on
myös runsaasti kannattajajä-
seniä. Maarit Hiltunen on yksi
heistä.

– Lapsuudenystäväni ja työ-
kaverini Ari Mähönen pyyteli
pitkään liittymään yhdistyk-
seen, ja lopulta taivuin, Maarit
kertoo.

Maarit on osallistunut aktii-
visesti yhdistyksen toimintaan
ja talkoisiin. Hänet palkittiin
2015 liiton pronssisella ansio-
mitalilla.

– Kyllä rauhanturvaajat
ovat ihan oma porukkansa.
Todella tiivis ja mielettömän
aktiivinen yhteisö. Tähän jouk-
koon on ollut ilo kuulua, Maa-
rit tilittää.

TEKSTI: JARMO LAINE

  KUVAT: SATU
HEINONEN, PIRKKO

VÄÄNÄNEN, MAARIT
HILTUNEN
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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
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Paikka: Siikaniemen kurssikeskus,
Siikaniementie 210

Pilkkikilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy 12.00.
Kilpailukala on ahven.

Oheisohjelmana:
 keittolounas
 makkaran-, letun- ja tikkupullanpaistoa
 yhteislaulua ja karaokea
 arpajaiset
 sauna lämpenee, mukaan omat pyyhkeet

Tilaisuus päättyy klo 17 menessä.

Ilmoittaudu Markku Seloselle!
Puh. 040 5021141.
Hinta: 10 € /osallistuja.
Maksu: 2.3.2017 mennessä yhdistyksen tilille
FI 14 4212 1220 003416.

Koko perheen talvirieha
ja pilkkikilpailu 11.3.2017
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